
Karol Czajkowski. @j
(9 n o

NAUKA

STENOGRAFII POLSKIEJ

WEDUG SYSTEMU

" GABELSBERGERA-P^LISKIEGO.

CZ I.
*

We Lwowie W Warszawie

. w ksigarni Polskiej B. Potonieckiego. u ii. Wendego i Sp.

1908.



KAROL CZftJKOWSKI.

NAUKA

STENOGRAFII POLSKIEJ

WEDLCIG SYSTEM1

GRBELSBERGERR-POLINSKIEGO.

L¥Ó¥. . WARSZAWA,

Ksigarnia Polska B. Poonieckiego. o o E, Wende i Sp. * * *

1908.



Nakadem aatora. ------ Czcionkami J. Stjfiego w Przemyla.



§. 1. Wstp.

Wyraz „stenografia" (z greckiego : otsvó? = ciasny, cieniony,
i 7P&pa> = pisz), dosownie przetumaczony, oznacza pismo, któ-

Tego znaki w porównaniu z odpowiednimi znakami pisma zwy-

kego mniej zajmuj miejsca, musz te by tern samem od nich

lerótsze, zatem do ich nakrelenia mniej czasu potrzeba, ni do

znaków pisma zwykego ; t wanie krótko pisma oznacza

wyraz „stenografia". Jakkolwiek nazwy takie, jak „tachygrafia",

„ok3-grafia", „toografia", (po polsku „skoropis") lub podobne inne,

jakie w rozmaitych czasach powstaway, moeby lepiej nadaway
si do okrelenia istoty stenografii, przecie tylko wyraz „steno-

grafia" przyjty zosta przez wszystkie cywilizowane ludy na ozna-

czenie sztuki, z pomoc której, uywajc odpowiednich, krótkich

znaków i rozmaitych uproszcze w pimie, mona wypowiadane

sowa zapisa, a potem pismo to z zupen dokadnoci odczyta.

Potrzeb takiego pisma odczuwano ju w bardzo dawnych

czasach. Pocztki prawdziwej stenografii przypadaj na czasy wiel-

kiego mówcy rzymskiego M. T. Cicerona, który poleci swemu
wyzwolecowi, a póniej przyjacielowi, Tironowi, spisywa mowy
wygaszane w rzymskim senacie. Znaki, którymi si Tiro posu-

giwa, przechoway si do naszych czasów i znane s pod nazw
„znaków Tiroskich" (notae Tironianae), a uywano ich i dope-

niano w miar potrzeby w pierwszych wiekach chrzecijastwa

przy spisywaniu narad i uchwa synodów i soborów.

To jest pierwszy okres rozwoju stenografii, po którym na-

stpuje tak, jak we wszystkich dziedzinach umysowego ycia,

.zupeny upadek stenografii w wiekach rednich.

Drugi okres rozpoczyna si z pocztkiem 17. wieku w Anglii,

gdzie wczesny rozwój parlamentaryzmu obudzi potrzeb stenografii.

Postp w tym okresie polega na tern, e autorowie nie uywaj,

jak Tiro, znaków dowolnych na oznaczenie wyrazów, ale stwa-

rzaj alfabet, z którego znaków skada si wyrazy wedug pewnych
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staych prawide. Najwiksze zasugi w tym okresie maj SamueZ
Taylor (1876) i Isaac Pitntan (1837)*, których systemy (a szcze-

gólnie ostatniego) s po dzi dzie w Anglii rozpowszechnione.

Charakterystyczn cech wszystkich systemów, które powstay

w tym drugim okresie, jest to, e jako znaki alfabetu suyy linia

prosta, koo i pókole, w rozmaitych pooeniach pisane, a wic
znaki geometryczne.

Trzeci okres w rozwoju stenografii w Niemczech (nie

w Anglii) rozpoczyna si z rokiem 1834., w którym pojawia si-

oryginalna praca monachijczyka Fr. Xawerego Gabelsbergera p. t..

„Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst oder Stenographie". Sy-

stem jego ma wród Niemców najwicej zwolenników, i zosta:

przystosowany do wszystkich jzyków europejskich. Wród kilka

przekadów polskich najlepszym jest przekad Józefa Poliskiego

(pierwsze próby okoo r. 1860.); na zasadach przez niego przy-

jtych opiera si niniejszy podrcznik.

§. 2. Zasady systemu Gabelsbergera.

Podstaw kadego systemu stenografii, tak jak i pisma zwy-

kego, jest alfabet. Znaki alfabetu stenograficznego musz by prost-

sze i krótsze od znaków pisma zwykego; w alfabecie stenogra-

ficznym Gabelsbergera s one czciami skadowemi znaków pisma

zwykego, i to jest gówn cech tego alfabetu. Dobór tych zna-

ków jest taki, e nietylko atwo cz si i zlewaj ze sob, ale-

take uwzgldniona jest zasada, e znak kady powinien by tern

prostszy i tern atwiej czy si i zlewa z innymi, im czciej

si w pisaniu pojawia. Std to pochodzi, e trudno stosowa al-

fabet stenograficzny n. p. niemiecki do polskiego jzyka bez adnej

zmiany, gdy czsto pojawiania si gosek poszczególnych nie

jest ta sama w obu jzykach.

W pimie zwykem wypisuje si litery jedn po drugiej, jak.

one po sobie w wyrazie nastpuj, w stenografii za staramy si
znaki tych liter zla w znak nowy, o ile monoci charakterysty-

czny ; std powstaj tak zwane grupy spógoskowe i zgo-
s k o w e, przyczem samogoski zazwyczaj oznacza si symboli-

* Daty odnosz si do pierwszego \rydnnia ich prac na pclu stenografii.
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cznie przez zmian ksztatu, pooenia lub nadeniowania jednego

z ssiednich znaków spógoskowych-

Na czsto powtarzajce si wyrazy, przybranki i kocówki

-utworzono stae oznaczenia w ten sposób, e wypisuje si z nich

tylko pewn najbardziej charakterystyczn ich cz. Te stale spo-

soby pisania pewnych wyrazów nazywaj si znacznikami
(sigilla), a przybranek — zrostkami.

Prócz tego istniej ogólne reguy, na podstawie których

•opuszcza si pewne czci wyrazów, jak równie wiele szczegól-

nych sposobów skróconego pisania pewnych wyrazów. S to t. zw.

stae skrócenia (abrewiacye), rónice si od znaczników tern,

e uycie ich jest pozostawione woli stenografa, e wic mona
je wypisywa take sposobem nieskróconym, tymczasem wyrazów

<Ua których utworzono znaczniki, nie wolno w caoci wypisywa.

Alfabet, czenie znaków, oznaczenie samogosek, znaczniki

i stae skrócenia stanowi najgówniejsz cz nauki stenografii,

o „Tworzeniu wyrazów" , a pismo stenograficzne oparte na zasa-

dach tworzenia wyrazów zwie si pismem nieskróconem i jest

pierwszym stopniem w wyksztaceniu na praktycznego stenografa.

Pismo to, jakkolwiek o wiele szybsze od pisma zwykego

dla wasnego uytku wystarczajce, nie wystarcza jednak w pra-

ktyce parlamentarnej.

Aby je jeszcze bardziej uproci, mona czsto, opierajc si

na gramatycznym zwizku wyrazów w zdaniu, opuszcza ko-
cówki deklinacyjne i konjugacyjne, a korzystajc z logicznego

zwizku wyrazów, mona nieraz zaznaczy cay wyraz tylko jak
jego czci, przybrank, pniem lub kocówk. Tego rodzaju skró-

cenia nale do drugiej czci nauki stenografii], o „ Skracaniu wy-

razów w zdaniu 1*
i tworz pismo stenograficzne skrócone, które

stanowi drugi stopie w wyksztaceniu na praktycznego stenografa.

Pismo to, które mimo wszelkie skrócenia ma by tak do-

sowne i czytelne, jak pismo zwyke, i to nie tylko dla tego, który

pisa, ale dla kadego znajcego system stenograficzny, wystarcza

prawie we wszystkich przypadkach ycia parlamentarnego.

Zdarzaj si jednak przypadki, w których stenograf, aby
speni swoje zadanie, musi ucieka si do jeszcze mielszych
skróce. Polegaj one na tern, e z caego zdania wypisuje si
*ylko to, co jest najistotniejsze i najpotrzebniejsze, reszt za o-



puszcza si, (Skracanie zda), ale tak, aby opuszczon cz zdania,,

ile mona dosownie, a przynajmniej zupenie z tern samem .zna-

czeniem odtworzy. Pismo to stanowi ostatni stopie w wykszta-

ceniu praktycznego stenografa i nazywa si pismem parlamentar-

nem. W uywaniu tego rodzaju skróce konieczn jest nie tylko

ogromna wprawa w pisaniu, ale take inteligencya, przytomno
umysu, opanowanie przedmiotu, nad którym tocz si obrady^

a wic przymioty nie kademu z natury dane. W tym razie ste-

nografia jest w caem sowa znaczeniu sztuk, gdy znamieniem'

jej jest praca twórcza umysu stenografa,, praca, której adne me-

chaniczne urzdzenie (n. p. fonograf) zastpi nie zdoa.

CZ I.

Tworzenie wyrazów.
(Pismo nieskrócone).

§. 3. Pisownia. Znaki pisarskie.

1. Stenografia musi by do pewnego stopnia pismem fone-

tycznem ; std pochodzi, e

:

a) ó zastpuje si zwykle przez «, n. p. w wyrazach wó, pól,

oów, czasem take przez o, n. p. sió, póno

;

b) spógoski podwójne pisze si czsto pojedynczo, n. p. ssa,.

Otton, Jagieo, lecz nigdy w wyrazach zoonych, n. p.

oddali.

c) dozwolonem jest niekiedy, zastpstwo pewnych gosek przez-,

inne podobnego brzmienia

:

t przez , n. p. bogatsi,

tsz przez cz, n. p. w wyrazie czstszy,

z, i, przez s, , n. p. wzór, wzili, jed,
j po samogosce, a przed spógosk albo na kocu wyrazów
przez i, n. p. kraj, tajny, ale nie w wy* razach kraja, aja\
a na pocztku wyrazów przed Z przez e, n. p. ale, alegat,

d) opuszcza si

i w zgosce gie zawsze, w zgosce He tylko w rodku wy-
razów, n. p. mnogie, felieton

-

T po mikkich spógoskach i o-



puszcza si zawsze, jeli ono ma tylko oznacza zmikczenie

poprzedniej spógoski, zatem pisze si : pie'adze, Kdy, ale ii,

y w zgoskach rya, rye tylko w rodku wyrazów, n. p.

materyalny, oryentalny,

d przed l, cz, n. p. dla, ledczy,

r przed spógosk, a po a lub o w pierwszej zgosce wy-
razu, n. p. Port Artura, ortografia,

po spógosce w czasie przeszym strony czynnej czaso-

wników, n. p. zjad, nióslszy.

Wyrazy obce pisze si albo fonetycznie znakami najbar-

dziej brzmieniem zblionymi, albo wypisuje si zwykem pismem.

2. Znaków pisarskich uywa si tylko tam, gdzie one

do zrozumienia zdania s koniecznie potrzebne. Zamiast kropki

pisze si jednak malek pauz, gdy ta jest atwiejsza do nakre-

lenia, ni kropka, prócz tego punkt oznacza spójnik c; silniejszy

przestanek w mowie lub przejcie do innego przedmiotu zaznacza

si w stenogramie rozpoczciem nowego wiersza. rednika, wy-

krzyknika i pytajnika zupenie si nie uywa jako znaków pisar-

skich, przecinka za tylko tam, gdzie on do naleytego zrozumienia

zdania jest potrzebny.*) Natomiast przed cytatami naley ka
dwukropek, a jeeli to jest znany stenografowi ustp, którego

pisa niema potrzeby, umieszcza si ten cytat w cudzysowach,

notujc jego pierwsze i ostatnie wyrazy.

3. Znaków stenograficznych dzieli nie wolno celem prze-

niesienia dalszej czci wyrazu do nastpnego wiersza, natomiast

czy si nieraz dwa lub nawet wicej wyrazów, stale w pewnym
porzdku uywanych, w jeden znak, n. p. co si tyczy, Rada
szkolna krajowa, zdaje mi si, Przyimki w i z pisze si zawsze

z wyrazem, przed którym stoj, jako jeden znak.

Alfabet stenograficzny nie ma duych liter; wyrazy obce

i imiona wasne mona dla wyrónienia podkrela.

*) Odnosi si to do stenogramów stenografa praktycznego ; w podrcznika

dla nauki stenografii interpunkcja musi by dokadniejsza.



§. 4. Znaki stenografioue zasadnioze.

1. Krótko znaków stenograficznych i' wzgld na ich wy-
godne czenie si, jest powodem, e w stenografii mona uywa
tylko niewielu znaków zupenie ksztatem od siebie rónych. Do
takich znaków zasadniczych naley:

Unia prosta . wyk ^Vy>, < >, pókole, w dól lub w gór

wypuke ^_>, •"-%., znaki prosie, w prawo lub w lewo zaokr-

glone O, /, znaki zgite, w prawo lub w lewo zaokrglone O, -/,

znak podwójnie zaokrglony O, ptlica w gór ub w dó zwrócona

UrS , punkt w gór lub w dól zwrócony jl . r .

Wszystkie znaki stenograficzne s albo znakami zasadniczymi,

albo s z tyche znaków zoone. Chcc wic zapomoc tych

niewielu znaków lub ich pocze przedstawi w jak najkrótszy

sposób ogromn ilo brzmie w mowie uywanych, musi si

uywa ich w rozmaitych wielkociach, kierunkach, ksztatach

i cieniowaniach.

2. Wielko znaków. W pimie stenograflcznem uywamy,
jak w pimie zwykem, czterech linii, które, od dou idc, nazy-

wamy lini doln, gówn, redni i górn i rozróniamy

cztery wielkoci znaków stenograficznych:

linia górno,

--••/ / / n rednia1=^4= gówna

dolna

Znaki mae, o wysokoci równej poowie odstpu midzy
lini gówn i redni, albo tej samej dugoci w kierunku

poziomym

;

Znaki rednie, o wysokoci równej odstpowi midzy
lini gówn i redni, albo odpowiedniej dugoci w kierunku

poziomym

;

Znaki przeduone, o wysokoci o poow wikszej

od wysokoci znaków rednich, albo odpowiedniej dugoci

w kierunku poziomym;



d) Znaki dugie, sigajce od gównej do górnej linii, albo

zaczynajce si cokolwiek nad gówn lini a koczce si
u dolnej linii, albo wreszcie rozcigajce si od górnej do

dolnej linii.

Stosunek wielkoci znaków maych, rednich i przeduonych
mona wyrazi stosunkiem liczb 1 : 2 : 3.

3. Pooenie znaków. Kady znak stenograficzny pisze si
zazwyczaj w pooeniu takiem, aby najnisza jego cz przypa-

daa na lini gówn, z wyjtkiem znaków dugich w dó pisanych,

które zaczynajc si nad lini gówn sigaj do linii dolnej.

Zmiany tego normalnego pooenia znaku stenograficznego

dokonywa si zapomoc podniesienia lub znienia.

Znaki w potoAcniu normalnem, podniesiono znione.

Zazwyczaj podnosi si i znia znaki stenograficzne o wyso-

ko znaku maego; przy podniesieniu i znieniu znaków dugich

skraca si je tak, aby nie wychodziy poza lini górn lub doln.

Naley zapamita nastpujce oznaczenia, których w dalszym cigu
bdzie si uywa

:

Przykad : w tekcie drukowanym, oznacza w pimie stenograflcznem

~br litery obok siebie bez odstpu, znaki, któro cz si w grup lub te
pisz si w ksztacie cienionym,

b r litery obok siebie z maym od- znaki poczone cznikiem, który nie ma
stpem znaczenia samogoski,

b-r, b—r litery rozdzielone kresk po- znaki w pooeniu wzgldnem zwyczj-

ziom redniej lub prze nem lub rozszerzonem, cznik ma
duonej dugoci, znaczenie samogoski,

b litera tusta znak zgrubiony,

't litera z przecinkiem z lewej znak z pocztkowem zgrubieniem,

strony u góry

"t, litera z przecinkiem z prawej znak z kocowem zgrubieniem,

strony u dou
|t litera z poprzedzajc j kre- znak krelony w kierunk u pionowym,

sk pionow

Jt litera z poprzedzajcj kre- znak krelony w kierunku ukonym,
sk ukon
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4. Kierunek pisania znaków jest z reguy ukony do kie-

runku linii gównej i tak, jak w pimie zwykem, kt nachylenia

kierunku pisma do linii gównej wynosi okoo 60°; mówi si
wtedy, ze znaki pisane s w kierunku pisma. Niektóre znaki

kreli si w kierunku poziomym, inne w kierunku ukonym,
wtedy kt nachylenia wynosi 40°

;
gdy kt ten jest prawie prosty,

wtedy kierunek pisania znaków jest pionowy, gdy za kt
ten jest rozwartymi 10°— 120"), wtedy mówimy, e kierunek znaku

jest poprzeczny.

Z^El 3E
Kierunek pisuia, poziomy, ukony, pionowy, poprzeczny,

5. Ksztat znaków moe by albo zwyczajny, albo wy-
okrglony w stopniu mniejszym lub wikszym, albo-

cieniony:

t, t, litera z pókolem u dou mniej- znak wyokrglony mniej lob wicej,
"~ ^ szej lub wikszej dlu-

goci,

t-, t— litera z pókolem i kresk po- znak wyokrglony, po którym znak na-
~~ w zlom mniejszej lob wi- stpny pisze si -bliej lab dalej,

kszoj dugoci,

'
litera podniesiona lub zniona znak podniesiony lub zniony,

e, a, o samogoska wypisana znakiem alfabeto-

wym,

(k), (n) spógoska w nawiasie goska, której si w pimie stenogra-

ficznem nie oznacza,

(e) samogoska w nawiasie samogoska, której si nie oznacza a

wskutek czego powstaje grupa zgo-

skowa,

*t, yt strzaka przed liter znak pisze si. z dou do góry, z góryw dó,

rAf, ryf strzaka midzy literami znak przed strzak pisze si tam, gdzie si;

znak po strzace pisa zaczyna,

naJo wyrazy poczone cznikiem piszo si razem,

atmo-sfera czci wyrazu rozdzielone pisze si oddzielnie, jak dwa wyrazy.
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G. Cieniowanie. Prawie kady znak stenograficzny skada si-

z cigu cienkiego i z cigu cieniów ajn ego. Cig cieniowany

znaku, otrzymuje czasem zgrubienie, które si tworzy przez

silniejsze nacinicie pióra lub oówka. Jeli to nacinicie odnosi

si tylko do czci pocztkowej lub kocowej znaku, nazywa si

zgrubieniem pocztkowem lub kocowem.

^S=^^^E2E "Z/T
IZ2Z

Cieniowanie zwyczajne, zgrabienie, zgrubienie pocztkowe i kocowe.

Z tego, co wyej powiedziano, wynika, e znaki stenogra-

ficzne, cho nieraz cakiem co innego oznaczaj, musz by do

siebie czasem bardzo podobne, jeli róni si od siebie tylko-

wielkoci, pooeniem, ksztatem, albo cieniowaniem.

Wskutek tego konieczn jest rzecz, uczc si stenografii,,

pisa bardzo starannie znaki stenograficzne i naladowa z naj-

wiksz dokadnoci podane wzory, aby przyzwyczai oko i rk
do tych ksztatów, gdy najmniejsza niedokadno zmieni moe
znaczenie caego znaku; susznie wic nazwa pierwotnie Gabels-

berger swoj stenografi, „Redezeichenkunst" — sztuk rysowania

wyrazów mowy ludzkiej.

§. 5. Alfabet stenograflosny.

a, , b, b\ c, , eh, cz, d, dz, di.

-,-^=x3=r.
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1, jm, ni n, o, p. p\ r, f"> 5,

/; / # ,

'

(TO n / / S S // - /, ..J..J..,....*^7^^^ ' JS* /

W zestawieniu znaków stanowicych alfabet stenograficzny

zauway naley, e dla liter a, , s, , \ z s znaki dwojakie,

dla c, i w a po trzy znaki, natomiast dla i i y istnieje tylko

jeden znak. Potrzeb tego nadmiaru znaków dla jednych liter, a

pewnego ubóstwa dla i i y zrozumie mona dokadnie dopiero

w dalszym cigu nauki. Na razie zapamita naley :

1) Znaków c—<f\ <= -uywa si zawsze na pocztku

wyrazów, znaków a c e= / , / i c «= / , / w rodku ! na

kocu wyrazów, std te </ \ er nazywaj sto c\ p oc z t k o«

wern, a / , / i / , / c I i koficowem.

2) Znaków s ~=G , S =* £2 , c c= /,<?«=>/, uywa si. gównie

z powodu lepszego czenia si Ich e eemogjoskaml o, 1 »,

nazywaj si one od wrócone ml s, , c I t. gdyi kierunek kro-

lenia ptlicy w tych znakach Jesi odwrotny do kierunku teje pe-

illcy w znakach gównych s = rr . f= C", c = /i = /„

3) Drugi znak dla z (znak pomocniczy) jest wzity z pier-

wotnego niemieckiego alfabetu stenograficznego Gabelsbergera i u-

ywany tylko jako znacznik zosta; podobnie take znaki po-

mocnicze dla w (drugi i trzeci) s uywane, drugi jako przyimek n\

trzeci jako znacznik wzgld, a oba odpowiadaj w niemieckim

alfabecie literze v.

4) Waciwie alfabet stenograficzny nie ogranicza si tylko

do powyszych znaków, gdy uywa si jeszcze wielu innych



znaków dla grup spógoskowych, które za znaki alfabetu uwaa
naley ; ze wzgldów jednak praktycznych, a mianowicie z powodu
wielkiej ich liczby, a take dlatego, e znaki te ze znaków alfa-

betowych, z których s zoone, wywie si dadz, omawia si
je oddzielnie.

5) Naley zwróci uwag i na to, e w alfabecie tym po-

mieszczono take spógoski mikkie b\ k', p, w\ cho w pisowni

polskiej teraniejszej zmikcze tych si nie oznacza i nie pisze

drób' , drop', paw'; w stenografii take nie uwzgldnia si zmik-

czonych spógosek na kocu wyrazów tam, gdzie ich w mowie

nie sycha, za to uywa si ich w rodku wyrazów, (por. §. 2. 1. d).

Wprowadzenie zmikczonych spógosek jest wielk zalet

stenografii polskiej i niema zasug J. Poliskiego. Wskutek tego

bowiem nie potrzeba byo na oznaczenie samogosek / i y wpro-

wadza odrbnych znaków, gdy po spógoskach mikkich moe
nastpowa tylko i, po spógoskach za twardych w wyrazach

polskich tylko y.

G) Nastpujce znaki skadaj si tylko z cigów cienkich

e =l_-, c = ,A-\y, o = w. =^. / — / , t = w =y ,

Jawsze wic je cienko pisa naley, a szczególnie .zwaa na to

Znak t — / pisze si na pocztku wyrazów prawie zawsze

z góry na dó, w. rodku i na kocu zwyczajnie do góry,- równie

znak / =/ i -i *— / mona pisa w obu kierunkach, tv = / za
tylko z dou do góry.

-'

7) Kierunek pisania znaków cieniowanych jest zawsze taki,

e cz cieniowuna znaku odpowiada cigowi w dó ; szczególnie

o tern pamita naley, e kocowe c \ pisze si zawsze.- do

.o ej /o C)

do góry /./,/. '
. gdy sa. one znakami zoonymi l -{-

s =» c, t -J- i — , zatem i nastpstwo tych liter w znaku musi

by uwidocznione Znak c =^ f' pisany z góry w dó oznacza grup

spógoskow st =<



8) Znaki <fe=/, &.=<?, d=yzioont s z d i a, i, i.

wic pierwsza cz kadego z tych znaków, tj. wazka ptlica

w gór zwrócona odpowiada literze d = . a dalsza ich cz,
tj. wazka ptlica w dó zwrócona literom z = S, i = tr

t ±—j

.

Podobny do nich, znak szcz=~fsV\&&& si z se i czt które dla

aepsego poczenia s przestawione .O + C =<p

9) Do czenia znaków midzy sob uywa si krótkiej kre-

sczki, która nazywa si cznikiem i która w jednych znakach

jest naturalnem przedueniem znaku w kierunku poziomym £-,2_,

_m^,c/-, w innych musi by dopisana pod ktyni ostrym:Z. , 2-
t

_2-, a po k, k', r i rz pod ktem rozwartym, r*v-,s~^., \_ ,

"^.

Odpowiednio do charakteru nastpnego znaku moe cznik przy-

biera take kierunek ukony, lub kierunek pisma : C^, (/, zalenie

znów od swego przeznaczenia, moe by krótszy, duszy, lub

wyokrglony -L ,L—, C^.

10) Poniewa kada kreseczka w pimie stenograticznem ma

swoje znaczenie, przeto nie naley uywa kresek wstpnych
jak w pimie zwykem; pisze si wiec', Z; ?,<r, u n\t^ ,/l t

/? ,~f. Dlatego te odpada na pocztku wyrazów kreska wst-

pna przy s-= er
, o. . - =<7~.L

I
l- =_. Równie nie na»

ley uywa kreski kocowej, jak w pimie zwykem; zatem

pisze si £>C.c/. a nie ^, C- >o^\ dlatego odpada kreska koco-

wa na kocu wyrazów po -a = -../*. -Z =_»,/, -5s=-o,ji

j .po -i = V . .O

wiczenie.

1. KtóTe znaki alfabetu maj posta znaków zasadniczych, a wic które

s lini prosty, wykiem, pókolem, które s znakami prostymi, które zgitymi

w prawo, w lewo, podwójnie zaokrglonymi, które s ptlic okrg, wazk,
w dól, w gór zwrócon, które s punktem w dó, w gór zwróconym, które s
wnykiem poziomym, które wykism w kierunku pisma nakrelonym?

2. Z jakich czci skadaj si znaki c, 6, dz, d, d, szcz, z (poniocni-

-cze) i z, z, ?
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3. Wypisa znaki mae, rednie, przeduone i ducie.

4. Czciu róni si znaki spógosek twardych od odpowiednich mikkich.

Które znaki stanowi wyjtek od tej reguy ?

5. Które znaki przeduaj si w kierunku poziomym, w których zna-

kach cz' cieniowana ma kierunek poprzeczny, w jakim kierunku zwrócone s
ptlice w znakach c, 6, cz, dz, di, d, szcz, s, , sz, z (pomocnicze) ?

6. Które znaki zaczynaj si, które kocz si cigiem cieukim, które

cieniowanym, które znaki s w caej swej dugoci cienkie, które cieniowane?

7. Które znaki maj wzgldem siehie ksztat odwrotny, co wspólnego

maj znaki dla spógosek syczcych grubych (cz, sz, szcz, , d)?

8. Które znaki alfabetu stenograficznego s wprost albo z ma zmian
literami alfabetu aciskiego, ruskiego, niemieckiego lub greckiego? Odszuka
wszystkie znaki stenograficzne po porzdku w znakach pisma zwykego.

9. Z jakich znaków stenograficznych skadaj si pijane litery

:

22. Z. <§. IZ./. M.f. k *.p
10- Wypisa znaki alfabetu stenograficznego z cznikiem poziomym i z -

cznikiem w kierunku pisma.

11. Wypisa' znaki alfabetu stenograficznego z kresk wstpn poziom
Przed ktdrymi znakami jest oua niemoliwa do nakrelenia?

12. Które zuaki zaczynaj si, które si kocz na linii gównej, nad

lini gówn?

Samogoska E.

§. 6. Tworzenie wyrazów z samogosk e.

1) Znakiem alfabetowym samogoski e jest pozioma kreseczka;

tak sam kreseczk nazwalimy cznikiem (§ o. 9.), poniewa

ma czy ze sob znaki stenograficzne, przyczem kierunek -
cznika moe by wedle potrzeby' mniej lub wicej ukony.

cznik pomidzy dwoma znakami stenogra-

ficznymi oznacza w ogóle miejsce samogoski, a

w szczególnoci miejsce samogoski e.

Na podstawie tego prawida skada si znaki stenograficzne

w wyrazy w nastpujcy sposób,



z cznikiem poziomym:

%" - l = kiel, w' - l e= wiele, s-r= ser, - w = siew.

z cznikiem ukonym

k' - l= fckJ, c np= cepf szcz-p= szczep, - di= s*edi.

2 cznikiem w kierunku pisma krelonym:

fc' - rz e=bieize, ri - iv' e=nietvie, cz - m=czem, sz - w=szew,

2) Po znakach, które si kocz nad lini gówn (które

maj ptlic w dó zwrócon r.a linii gównej): c, (pocztko-

wem), d:, di, s, z, znaki spógosek i, n i spadaj na lini

gówn, inne za znaki zaczynajce si od linii gównej l, s \ £

(odwrócone) musz by po nich cokolwiek podniesione

:

I5^^^".^V/i^nfiX™rr./..ir.I^"ix....r". .jtim.l,.....^.../^Sw.j=...~^..fc<^> r

d-s-k = desek, s-n- s = senes, - fie = cunte,

c-l-nt= celem, di-i - e = dzielenie, i - 1 - ii = zieU.

3) Po i musz by nastpne znaki mae k, «, l. o, r, 5,

rednie k\ u, , d, i dugie w dó pisane sz. , f podniesione o

wysoko znaku maego, a l, s, i i (odwrócone) o wysoko
znaku redniego

;
jeeli po tych znakach podniesionych nastpuje

dalsza cz wyrazu, to i ta musi by ju w tym samym stosunku

podniesiona, jak gdyby cala linia gówna bya w gór przesunita.

-fe'-r= siekier, i-d- «= siedem, - - tz— niesiesz.
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4) Przed znakami /, c, (pisanymi w gór), a take przed

eh, cznika w sposób zwyky wypisa nie mona. Aby zaznaczy,

e przed tymi znakami ma si czyta samogosk e, dopisuje si
po lewej stronie znaków tych w gór pisanych kreseczk, ozna-

czajc e

:

meczet, cielec, wiedzie, mech.

5) Ta sama trudno zachodzi po znakach i / pisanych

w gór ; aby w tym razie uwydatni samogosk e, mona u góry

po /i/ nakreli cznik przerywajc pismo, albo umieci_ na-

stpn spógosk' u góry na t lub /:

betel, setek, Felek.

6) Po t pisanem w gór musz by nastpne znaki tego sa-

mego wyrazu, mae, rednie i przeduone, umieszczone cakiem

u góry pod górn lini, po kocowych c i tak, jak gdyby linia

gówna zostaa przesunita do s i znajdujcych si w znakach

c i , po / za pisanem w dó uwaa si doln lini za lini

gówn; 52 wolno pisa take w liniach górnych, eh po c, wy-

pisuje si tak, jak gdyby pisao si bez kreski wstpnej:

wiecem, zecer,

atwiejszego cze:
>przedzajce podn:

ie do dolnej linii:

felietonem, wiecem, zecer, szefem, Efez, mieciesz, leciech.

7) Dla atwiejszego czenia znaków z i f, mog by na-

wet znaki poprzedzajce podniesione do górnej linii, a poprzedza-

jce / znione do dolnej linii

:

-fr—2^
meteor, setek, refer, de/er,

We wszystkich tych przypadkach podniesienie lub znienie

znaku jest wywoane wzgldami dobrego czenia znaków, takiej

wic zmianie pooenia nie moe by przypisane adne symbo-

liczne znaczenie.
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8) Na pocztku wyrazów oznacza si samogosk e znakiem

alfabetowym, t. z. ma kreseczk pisan w kierunku poziomym,

któr umieszcza si w tej wysokoci przed znakiem spógosko-
wym, gdzie on si pisa zaczyna

; jedynie znak eh naley w tym
razie pisa od linii gównej:

Zj^kzz^z. :::ezz.

echem, Echea, Eea, eos± Efez, Ereb% eter.

Pamita naley, e aden wyraz polski nie zaczyna si od

samogoski e.

Znaczniki. *)

gdzie, jeden, sie, jest, to,

wiczenie w czytaniu.**)

fry

*) Znaczników naley wyuczy si dobrze na pami; najlepiej spisywa
je w miar, jak w wiczeniach pojawiaj si, w osobnej notatce -w porzdku
alfabetycznym, celem atwiejszego ich wyszukania, a przed kadem nowem wi-
czeniem powtórzy wszystkie znaczniki poznane w poprzednich wiczeniach.

**) Dwukropek midzy wyrazami oznacza, e te wyrazy sn, zestawione
<lla porównania ich brzmienia albo ksztatu znaków.
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wiczenie w pisaniu.*)

Belek, bieg, Ceres, ciecz, czepek, dere, dziegie, dzie, hebel,

kiesze, Lech, lecz, ledz, lek, lep : leb, lew, lee, mech : miech,

mied, niebem, Niemiec : nie mie, pewien, piecze, piekie, pierze,,

reje, Ren, rzemie, szczep, wesele, wiedzie, wieniec, wieszcz,

eber.

Bies to wie, gdzie jest len pies. — O.em czeszesz sie? — 11

Jeden czerep, to nie mienie. — Dzieje Niemiec. — Piec piecze. — 26

Mieszek peen pere. — Nie wiesz, gdzie Leszek sieje len ? — 40

§. 7. Grupy spógoskowe. cienieni© znaków.

1) Dwie spógoski bezporednio po sobie natpujce tworz
grup spógoskow, przedzielone za samogosk grup
zgoskow.

Najprostszym sposobem tworzerfia grup spógoskowych jest

poczenie znaków spógoskowych zapomoc tak krótkiego cz-
nika, iby w nim nie mona upat^wa samogoski; nadto na-

ley oba znaki ile monoci cieni (por. § 4. 5), aby tern

bardziej uwidoczni ich poczenie w grup. Takie tworzenie grup

spógoskowych nazywa si cienieniem albo c i s e m ze-

stawieniem znaków i wtedy grupa taka róni si od po-
czenia tych samych znaków zapomoc samogoski, czyli od grupy

zgoskowej, tylko dugoci cznika
;

jeeli jednak kierunek pisa-

nia jednego znaku nalecego do grupy spógoskowej, albo jego

pooenie, albo wreszcie wygld znaku ulega zmianie, wtedy nazy-

wamy to albo wpisaniem jednego znaku w drugi, albo poo-
eniem jednego znaku na drugim.

Jest jeszcze jeden sposób tworzenia grup spógoskowych, a

mianowicie ten, e zaczyna si grup pisa pierwszym znakiem

grupy, a koczy si j drugim. Mówimy wtedy, e dwa znaki spó-

goskowe zlewaj si w jeden znak.

*) Wyrazy zlozoue kursywa s znacznikami lub wyrazami pomieszczo-

nymi w znacznikach.

Oba wiczenia, a wic i wiczenie w czytaniu, naley zawsze wprzód prze-

czytawszy je, jak najstaranniej przepisa i to nawet po kilka razy. Cyfry umie-

szczone w wiczeniu w czytaniu oznaczaj liczb zgosek. Dobrze jest, uszc si
notowa' zawsze czas potrzebny do napisania wiczenia, aby mona std obliczy,^

ilejzglosek napisano w minucie. Slny to do kontrolowania postpów w nauce.
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2) Wszystkich grup spógoskowych powstajcych przez cie-

nieni e znaków niema potrzeby wymienia, gdy wszystkie one

tworz si wedug tej samej wyej podanej reguy; dlatego bd
tu wymienione tylko najwaniejsze, a dla porównania dodane tak-

e odpowiednie grupy zgoskowe ze samogosk e:

db : deb, Ib : Irb. Ib : leb, czcz -. czecz. pcz : pecz, dd ded. Id : led.

td led. wd : wed, lf- lef, Ig. leg, Ig leg, ng . neg , bk . bek.

bk' : bek', czk . czek, dk dek, fk. fek. nk nek, pk. pek, rk rek.

nk: rzek, sk sek, k: cek, k: stek, tk: tek, bl: bet, czl: czci,

dl . del, ki . kie, pi : pel, rl : rei, sl : sel, cl: cel, l . siei, bl : be.

czl- czel, dl. del, ki. kie, pi . pel. cm: cent, m' . ciem, czyn : czem..

dni
: dem, gm . gem. Im -. lem, Im : lem, szm -. szem. Im : tern,

s\, A,
bn-.ben, czn: czen, dn -. den, m -. me, fn: fen, i . te

, kr.-.

Itie, l : le, sn: sten, pn : pien„
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rn: ren, lp: lep, lp: lep, szp: szcp, sr: ser, r: ster,

%z: gies, ws: tves, *vs*\ wesz, iw. lew, te: fes. U- ez, li-, le,

3) Ze znakami w gór pisanymi : /, /, eh i c, kocowemi
cz si inne spógoski przed nimi stojce w grupy, w których

take zwaa naley, iby znaki, które mona cieni, byy wy-
pisywane w ksztacie cienionym. Celem wyraenia samogoski e

midzy temi spógoskami dodaje si kreseczk z lewej strony przed

f, t, eh, jak w §. 6. 4. Zestawienie tych grup znajduje si w §. 11.

przy grupach zgoskowych.

Znaczniki. *)

....<v...

::2— '— -^--
Ciebie, ze, zwykle, nikt, s, te, v>,

Przyimek i przybrank w pisze si zawsze z wyrazem, przed

którym si znajduj.

wiczenie w czytaniu.

*) Wród znaczników podawane bd czsto take przybranki i kocówki,
jako te pewne state sposoby pisania, które dopiero w dalszym cigu nauki b-
d uzasadnione.



/
?cr_ cA^- v£- J~6Z_

wiczenie w pisaniu.

Hebel: heble, wie, czcze, depcze, wecznem, dnem, ce-

ment, rejent, resztek, szeptem, hem, lwem, mchem.

Ten czek gderze wiecznie. — Miechem dmie si. — Cen- 1 1
~

ne wiece. — Miernem dzieem. — Biedne rzesze. — Bierze fler25

i dmie. — Wiedz czecze, e to s cietrzewie. — Wiecie s zivy-40

kle ciepe deszcze. — ""

45.

§. 8. Grapy spógoskowe (c. d.). Wpisanie jednego

znaku w drugi.

W grupach wymienionych w §. 7., powstajcych przez cie-

nienie znaków spógoskowych byy oba znaki wypisywane w ta-

kiem wzgldnem pooeniu, jak naleaoby je pisa, gdyby mi-
dzy nimi minia by samogoska e; grupy spógoskowe róniy si

od zgoskowych tylko dugoci cznika. Teraz zajmiemy si gru-

pami, w których cznika zupenie brakuje, a przytem jeden

ze znaków spógoskowych wypisany jest inaczej, niby go nale-

ao wypisa, gdyby midzy nimi miaa by oznaczona samogo-

ska e ; a mianowicie zachodzi tu albo wpisanie jednego znaku

w drugi, albo pooenie jednego znaku na drugim.

Wpisanie jednego znaku w drugi odbywa si juto przez

zmian ksztatu jednego ze znaków tworzcych grup, juto

przez postawienie jednego znaku nad drugim.

1) Przez zmian ksztatu jednego ze znaków tworz-

cych grup powstaj nastpujce grupy

:

bz: bes, b: be, ps-. pes, pi: pe, ns: nes,

« : nie, chs : ches, ch . che, wis . mes, m : me.

Chociaby po tych grupach nastpowaa jeszcze jakakolwiek

inna spógoska, s zatrzymuje mimo to swój ksztat:



/° / /
<6£_jfea.

Dalej

psc, bsk, nsl, psn, nst, ps.

jp£..:\.....cr£.. rz::^::n:^:;:^^:i^i:^::;:z.

si: sei,& 4
zb seb. zd sed, id . sied, d,

:^z:mziz-"zzizzzzzzzzz.

chb: cheb, gb: gieb, gd . gied.

Przy s i id pierwszych znaków uywa si na pocztku wy-

razów, drugich z cznikiem wstpnym, w rodku.

2) Przez postawienie jednego znaku nad drugim powstaj

nastpujce grupy :

r, rz, k, nad b, p, :

rb: reb, rzb: rzeb, rb' : reb', rzb': rzeb', rp: rep, rzp : rzep,

'rp' : rep", rzp': rzep', kp: kiep, kp' -. kiep', rz.

s, s, powyej g, », m, p, c, f, t:

zg : seg, sw, zva : sew, iw', iw' : siew, stu, zm -. sem, im' -.' siew,

cm : cem, m'-. ciem, sp : sep, ip -. step, sc . sec, i : sie,

ffi ^.
sl: set, mi, pi.



Przykady.

eskie, Cerber, sierpie, wieckiem, wierzbie, miecenie,

czerni, splenieje, piew, sen, cierpie, dbem.

Znaczniki.

Widzi, widziaem, wnet, w tern, przy, nie.

wiczenie w czytaniu.

y\.

wiczenie w pisaniu.

Bzie : psie, ebskie, osiem, ster, herbem, szczerb, dzierzbie,

cierpienie, czerpie, jterpen,*) wieczek, wierzb, mier, mieszek,

spiecze, scenie, ciemnie, cieek.

jTniesz bez sierpem ? — jStefek, ple wiece ! — Wnet 10

ciemnieje si, wie wiece ! — Wiesz, e to jest wietne siedz- 25

nie. — Widziaem wiele rzeb. — wiee pieczenie. — 37

§. 9. Grupy spógoskowe, (c. d). Pooenie jednego
znaku na drugim.

Dla wyraenia niektórych grup spógoskowych ze spógo-
skami l, i, r, rz, n, k, iv, kadzie si jeden znak spógoskowy na

' drugi

:

*) Zuaczeuie strzaki podauo ua str. 10.
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a) przerywajc pismo, dla znaków /, /, r, rz:

$1 : giel, gl : giel, hi : hel, chi -. chel, chi : chel, cl : cel,

cl : cel, dzl : dzel, fi : fel, tl : Ul, stl : siei, tl : tel, wl :

tvel, tvl : wel, szl -. szel, szl : sze, zl : zet, l : ziel, : el,

gr gier, grz -. gierz, grzb' grzeb', hr : her, chr : cher,

chrz : cherz, zr : szer, zr : zer, r : zier, r • er.

b) nie przerywajc pisma, dla znaków n i k:

jah.....-JzS>.T.ób*j..:..~Z?s*.r— !<&...•'.—i^t- y ...**<—
' ^-^

.^ rJ. •' r£\
^
rj~ Xrf-^

gn : gen, gi ; gie, chn : chen, ch : clie, en : cen, c : ce,

szn : szen, szn~ : sze, szczn : szcze, szcz : szcze, zn : zen,

.£ .-.'.^^
r ....^.....:\.^^

: zie, 'i)i : en, : e. ck : cek, zk : zek, ik : ziek,

...ar)K..::.j3^f...,...:..^a:

zk : ek, szk : szek, szczk : szczek, ckl : ckiel, szkl : szkie,

c) znaki n, i r podnosi si przed d, dz, di, d, cz, szez:

ud : ned, ndz : ndz, ndzl : ndzel, d : nied, nd : ned,

^^^:::pi:z^ J;
cz : niecz, szcz : uieszcz, rd : red* rdz : redz rdz rtdi.



rdz : red, rcz : rcz, rzez : rzecz, chrzcz. rszcz : reszcz.

d) * wyraa si ptlic pooon na znaki e, d, cz, dz,

sz, szcz, t, z, :

/ J?, / </?, tf' 07, / 6, </ ..
av : cew, w -. ciew, drv . dew, czw : cztw, dzn\ : dem,

dw' : dziew, szw : szew, szczw szczew, tw : tew, stw : siew,

zw : zew iw': ziew, iw : zero.

Po takiem w wypisanem ptlic nie oznacza si zmikczenia.

Przykady.

Mgle, wlec, rdest, rzekie, rzewetn, wierszcz, Kercz, rdzewieiy

szkielet, Gnienie, wier, petwie, ledwie.

Znaczniki.

Jak, tak, powinien, powiniene, oto, przecie, tu, nie widziae,

wiczenie w czytaniu.



wiczenie w pisaniu.

Biegem, cle, tlen: tem, frendzle, grzebie, grzesznie: grzesze-

nie, chrzest, chrztem, szkle, pendzel, wieczenie.

To jest le mie tak gniewne serce, a przytem i miesznie. — 1

5

Czesze si zwykle grzebieniem.— Mlecznem szkem. — Powiniene 30
wiedzie, e mied nie rdzewieje. — Przecie to jest niegrzecznie, 45
e si tu tak miejesz. — Oto s lekkie erdzie. 58

§. 10. Grupy spógoskowe, (o. d.) Zlanie si znaków
w jeden znak.

Dla wyraenia r, rz, po znakach d, p, t, k, jakote przed

znakami g, cli, w, m, s, sz, t, f, otrzymuje przy jednych kocowa,
przy innych pocztkowa, a przy vi rodkowa cz znaku k i e r u-

runek poprzeczny znaku r :

:£Z^:;:::::::fe

dr : der, drz : darz, drw : drew, drzw : drzew, pr : per,

prz : perz, spr : sper, sprz : sperz, tr : ter, trz : terz,

str : ster, strz : sterz, pstr : pster, trw : trew, strw : strew,

...y....:'...../....
r

jc\
(
...
:...^r^\...

/
/x...:'/o«d7 <3\....-.....<5^/\...r c5\.....-:. cr

fr : fer, kr : kier, krz : kiera, skr : skier, skrz : skierz,

krzt : krzel, krw : krew, szkr : szkier, mr : mer, mrz : mierz,

::::::.^z:r:.::^

smr, zmr : smer, rg : reg, drg : dreg, rgn : regn, drg-i •.

:::::::::x.::^

iregn, rgl : rgiel, rgl : rgie, rzg . rzeg, rzgn : rzegn, r;v :



rew, rzw : rzew, rm : rem, rzm : rzem, grzm : grzem, rs : res,

::....vó '&. Z..Z.iZ~lZZZZZ^ZZ^...L.Z^\..r JLZZZ^ZZjLZZZZZL^ZZKZZZ^.

rsk : resk, rskl : reskr, ^ rst : rest. rtw : rstew, r : re,

.*> vo, v ••<#,../• /,-'-)-

y

r J--Jy,J- v2
r : re, rsz : resz, ri : ret, rf : ref, rch : rech, rzch : rzch.

W b i w wyraa si r przedueniem znaku

:

br : ber, brz : berz, brn : bren, brzd : brzed, brzm' : brzem,

^r;t:r:4::^:z:x;:3:z:fc::::
brw : irw : brew, wr : wer, wrz : wierz,

k zlewa si z s w jeden znak:

ks : kies, k : kies, ksp . ksep, kst : kset.

w wyraa si w gw, chrv i iw zapomoc znaków pomocni-

czych :

:nz:zn;z^:r!&;z:^
gw : giew, chw : cketv, rchw : rchew, schw : schew, kw : kieiv,

ZZfzzEa:^:yzzz£tz

.skw : skiew. rkw \ rkiew.

eh czy si z im, t, c i sz w znaki:

chm-chm' : chem,cht : chet, che : chec, ch : ch, chtr, chsz.

Nadto zlewaj si w grupy znaki k, sz, m, p-

km . kiem, km' : kiem ksz : hesz, msz : ntesz, psz : pesz,



mp : mep, inpl : mepl, mpr : mepr, mps : *we^s.

Przykady.

Drzewce, tekst, trzeszcze, przeczenie, Sprea, strzeleckie., mrze,

wierzgnie, wierzch, Xerxes, stera, rwetes, chmiel, wiechciem*.

Znaczniki.

:::£:=£
Trzeba, dobre, dobrze, nie jest.

wiczenie w czytaniu.

wiczenie w pisaniu.

Dren, dreszcze, drzemie, sprzecznie, {trefne, {trzeszczenie,

trzewe, strzedz, strzpie, kredens, krelenie, krewne, krzemie,

Krzemieniec, skrzecz, skrzesze, skrzele, skrzepie, cierwem, pier-

cie, bred, brnie, brzeek, wrze, wrzeszcz, rex, omszenie,

JTempe.

Nie jest to dobrze, e pleciesz brednie. — Trzeba mie tre 14

trzech dzie. — Aniele, strze mnie. — Gdzie kret grzebie? — 25

Krzesze krzemieniem. — Szedem brzeg(i)em rzek. — W lesie 37

jest wiele drzew. — 41



§. U. Grupy zgoskowe.
1) Dwie spógoski rozdzielone samogosk tworz grup zgo-

skow. Samogosk t oznacza si zwykle cznikiem ; o tych gru-

pach jest mowa przy tworzeniu wyrazów z rozmaitemi samogo-

skami. Czasem jednak czy mona znaki bez porednictwa
cznika, cho w tem poczeniu samogosk czyta naley

;

takie wanie poczenia s w cilejszem znaczeniu grupami
zgoskowemi.

W przykadach wymienionych w §. 6. 4, 5, gdzie przed c,

, eh, jakote przed i po / i / nie byo moebnem w sposób zwy-

ky wypisa cznika, mona kreseczk oznaczajc e opuci, albo

spógoski nastpujcej po t i / nie ka na te znaki, ale tylko

w tym razie, gdy niema obawy dwuznacznoci. Zatem pisze si

meczet, cielec, wiedzie, mech, beUl, stek : setek, Jlek ; Felek.

Pamita jednak naley, e o ile monoci grupy zgoskowe

powinny czem odrónia si od spógoskowych, zatem ksztatem

znaków w grupach spólgloskowyeh cienionym i brakiem cienio-

wania znaku stojcego przed c, , eh, t i /. Jeeli takie odrónie-

nie jest moliwe, wtedy w grupie zgoskowej mona bez obawy
opuci kreseczk.

Waniejsze takie grupy s

:

a) w grupie spógoskowej znak przed t, f, c, , eh stojcy

cieniony iniecieniowany, w grupie zgoskowej brak

bt : bet, czl : czet, kt : kiet, U : lei, nt : net : niet, pt : pet,

rt . ret, If : lef, uf : nef, rf -. ref, be : bec, cz : czec,

g : gi, dc : dec, nc : nec, : nie, rzc -. rzec, Ich : lech,

mch : mech. nck : nech, pch : pech, tch .• Uch, et : cal.



— 31 —

b) wypisuje si jednak kreseczk w nastpujcych gru-

pach zgoskowych:*)

fi : fet, st : set. <izt : W sc : sec, : sie,
b
sf : Se/,

0:tf,A ?,£?,£/-.-. — -.-
sdt : 5«cA, c/ : cei, cc -. cec, ts . tes.

2) W ogóle mona uywa grup spógoskowych jako zgo-

skowych, to znaczy mona opuci samogosk, gdy wyrazu bez

samogoski wymówi nie mona, lub gdy taki wyraz bez samo-

goski wymówiony nie ma adnego znaczenia.

W szczególnoci za wolno w niej wymienionych gru-

pach zgoskowych opuci e, jeli to jest w kocowej zgosce wy-

razu, albo jeli po takiej grupie zgoskowej nastpuje jeszcze jedna

spógoska

:

Bcdcker: Bedekerem, cegie : cegielnie: cegieek, wierzciem,semper,

a) po znakach t \ f, w gór pisanych :

lk tek, stk : stek, tm : tem, stm : stem, In : ten. stn : sten,

/ /•/ /, a/; /-/. t i, r. a
// : lei, sil : Stel, t : te, tr : ter, sir : sUr. trz : lerz,

/ } f f-

fk . fek, Jl : fel, fn : fen, fr : fer, febr, ted, tec, lecz.

b) w nastpujcych grupach

:

kiem, chem, rzchettt, giel, gie, rgiel, rgie, gwel, chel,

*) Gdy dwa znaki dugie maj bye nad sob napisane, wtedy skraca si
oba znaki cokolwiek, aby zbytnio nie wystaway ponad górn lini.



.*&.
T

al:., <=rL<.., .OC..r .ea(7 ^?.T ^z....
r...S\...r

.r^...

hcl, gen, gic, chen, cJie, kruen (quen), kier, kierz, kiersk..

der, ders, derk, dcrz, nder, ndersk, nderz, per, mper,

sper, pcrsk, perz, kiep, chep, cJtec, ch, check, chet..

cltesz, kiew, kiewk, skiew, rkiew, giew, chetv, rcliew, krew,

brew, heft, ref, ret.

Ograniczenia powysze odnosz si tylko do grup zgosko-

wych z samogosk e.

3) Niektórych grup zgoskowych wolno uywa nawet wtedy,

gdy po nich nastpuje samogoska
;
grupy te powstaj przez bez-

porednie dopisanie znaków r, rz, do poprzedzajcych je znaków

g, gw, h, eh, chw, t, elit, b i kw:

*.
r
<> 2' *• 4, X p, 1,. <,

gier, gierz, gwer, her, cher, cJterz, chwer ter, terzx

chter, chterz, ber, kwer(quer),

ale gdy *• i rz cz si cilej z nastpujcym znakiem spó-

goskowym, wtedy nie naley uywa tych grup.

Przykady.

:::^:;=^:::z^=^7 .

wieckiem, miechem : mchem, Gwelf, seuens, cerkiew, krewne,

itrefn<trefne, Neger, Dreher, wechter, berem, giermek, Herbert.



Znaczniki.

Bez, moe, clice, niedobrze, nie trzeba, nie chce, nie

moesz, chcesz, nie chcie.

wiczenie w czytaniu.

.±y...H

wiczenie w pisaniu.

Wi(e)c, pi(e)c, si(e)c, rz(e)ce, mi(e)cenie, mi(e), wi(e),
prz(e), mrz(e), mierdzi(e), spl(e), fl(e)t : f(e)l(ie)ton, L(e)ch,

m(e)ch, |sf(e)r: |ster, niemiert(e)lnie, kie|psk(ie)m,wiek(ie)m,Cze-

ch(e)m, Heg(e)l, b(e)rle.

Jak to niedobrze, e nikt ciebie wie niejchce. — To nie 14

grz(e)ch niewiedzi(e), lecz grz(e)ch(e)m jest niechci(e) wiedzi(e).— 26

Psie, trzeba siedzi(e) i strzedz mnie !
— 34

Samogoska .

§. 12. Tworzenie wyrazów ze samogosk ^.

W alfabecie stenograficznym znakiem gównym dla Samogo-
ski e jest kreseczka cokolwiek dusza, ni dla samogoski e. cz-
nik wic duszy midzy dwoma znakami, w wikszem od-'

d a 1 e n i u od siebie nakrelonymi, ni to wypada dla samogoski e,



oznacza samogosk . Kierunek cznika moe by wedle potrzeby

mniej lub wicej ukony:

r— k = rk, l —g e = tgie, — V = zibi.

Poniewa przed znakami w gór pisanymi : c, (kocowem),

i i eh, oznaczenie samogoski w sposób powyszy jest niemo-

liwe, dlatego przed tymi znakami uywa si znaku pomocniczego,

rónicego si od u tylko tern, e jest zupenie niecieniowany.

Znak ten wpisuje si tak, jak spógoska «, w poprzedzajce c, g,

eh. Po znakach / i , pisanych do góry dopisuje si kreseczk,

przerywajc pismo.

Przykady.

nc, pi, chtnie, cite, mit : met.

Znaczniki.

„..-'<- ,«^......i=....= y?.^ - > -'~7 - •-' r _ ,

Siebie, te, widz, chc, mog, te, widzie=tvida, tej, w tej, w ciebie.

wiczenie w czytaniu.



wiczenie w pisaniu.

Grzebi, cignem, wierc, piecz, dbem, gste, strz(e)ch,

lej, rzeczk, krpe, krgiem, biel, lgn, kbek, szl, drzemi,

grzmi, ndz, cen: ceni, bbni, mn, jtn, pd: pt, pdz,
rzep, szczepi, krzepi, ^trzepi, pkn : piknie, czerpi, pi,
szerz, prt, prg(ie)rz, tr, grzd, zwierzce, *sk, dziesi, msz,
brzcz, |trzeszcz, jstreszcz, tcz, reszt, wdz: wzeek, dr-

twe, dwik, petw, zbie: zib, te, strzeg, pr, ci, le:
:* lee.

Chc wiedzi(e), gdzie niesiesz te pikne wiece. — Niedo- 13

brze jest, e szczerbi ten miecz. — Czcz to wite brzemi. — 26

Brzk szkie. — Moesz widzie, jak tpi t rdz. — Jcz w m- 40
ce. — Chc widzie pikne twe kdzierze.— Oto brn wjjbi. — 55

^Strzemi pknie, a Jdrek bc o ziemi. — Smtne brzczenie. — 7

1

Pn si, jak mog. — Pk drewienek bierzesz wkrc. — Sp l- 86
gnie si w^gniedzie. — Gnbi si tent, e niech widz u ciebie. — 102

Depc we, widz wie, lecz wjciebie wierz.— Dwiczne gle.— 1 19



Samogoska A.

§. 13. Tworzenie wyrazów ze samogosk a.

1) Samogosk a oznacza si z reguy symbolicznie przez

z.grubie nie poprzedzajcego znaku spógoskowego, jeeli ten

znak moe by cieniowany, t. z. jeeli pisze si z góry w dó.

Prócz tego musi by midzy spógoskami wypisany cznik, który

jest znamieniem samogoski, na kocu wyrazów jednak kreseczki

tej si nie wypisuje.

b-r-n-k — baranek, - w=awa, z - w'-d- m-- m=zawiadamiaem

2) Wyranie nie wypisuje si cznika tam, gdzie on w zna-

czeniu samogoski e musi by dodany kreseczk t. j. przed c,

(kocowem), cli i t.

-p = apa, p eh = pacha, w t = wat.

3) Na pocztku wyrazów wypisuje si zawsze a znakieir

alfabetouym, tylko przed Z zastpuje si a samogosk e:

x..rs....'£... .£....= x^£...
/ ....*..jte../te...a„-. :nJ^

a k - d-m' = akademia, a n - n - s = ananas, e l-gl = alegat.

4) W rodku i na kocu wyrazów wypisuje si a znakiem

alfabetowym po t i /, pisanych do góry

:

./, "/-/, /l-t;dr v/ _" <n/r
'

atak, katar, fama, szata, rakieta, saata, rafa.

Znaczniki.

P ^
...*-.., "i/..., /VAt.. 7 \

r ^-"w\.r i

Le, lee, naley, raz, nieraz, uraz, czas, w czas, zawsze, dla,

7 ^..... •/ __ok.
....L~arr..., a....,

.,
JO....

f
^/.,..^w/.7 lZ. ft* ™

bdzie, sam. t sam, to samo, -ej, niej, o tent, -e, take



wiczenie w czytaniu.

2t^ n. €OV-~^S t^^ (9?.^^\ Zr^c^

.



wiczenie w pisaniu.

Adamaszek, adept, ag(e)nt, ajent, alabast(e)r, alea, Alg(ie)rr

alk(ie)rz, amarant, ank(ie)r, aniele, apt(e)ka, Arab, ataman, [bada-

nia, bakaarz, bania, bank(ie)r, baran, bard, bas(e)tla, basza, ba-

zar, cal : cala : ciaa : cielak, cap, czasza, dawa, dziaanie, gach,,

gasz, gawied : gawd, haczek, Hawana, kacz, kadz, kania,

karat: kierat: kareta: karta, karawan, kasa: kiesa: Kasia, la^feta,

lama, abd, Lena: lan, macierz, mag(ie)l: marg(ie)l, masa, ma,
Mars, mia, nie^ba, nag(i)e, paleta, pan : pa; papie, para, paw,,

pia, pasek : piasek : pasieka, rata, rada, rana : ran : ranie, sadza,

siadem: sadem, szala, szambelan, szarak, Ytabaka, ytaja, tama,

tand(e)ta, tasiemi(e)c, wara: wiara: Wiar, wa, aba, ag(ie)l.

16 Zanie mamie agrest, a mnie przynie lak. — Baba jadaa

34 kasz na wieczerz. — To dla ciebie przecie bagat(e)la. — Biaa

49 siermiga. — yStefanie, nie_sied i nie^gap si. — Tu jest czad. —
66 Janek ma t wad, e lka si pana. — Kaszel mnie napad(). —
85 NieJLrzeba czeka lata ; wnet zazielenieje si las. — Pamita wam
104 o tern naley, e „ma", to jest mazanie, a „marz", to marze-

121 nie.— Mawia nam nieraz dziadek: „Pas i karabel, jak chcesz miej

140 na wita, na parad, ale czamar miej zawsze.' — Padae nie-

155 raz, nie martw si lem i teraz. — Rami twe dzielnie wspiera
173 mi bdzie. — Rzeka San niesie sanie pene siana. — Powiniene
188 zawsze mi(e) ytakt. — Na terasie czeka nawmnie malarz, yTa-

206 ras.— Wart palc Paca, a Pac paaca. — Powiniene przy grze na

220 basie bacznie patrz(e) na Ytakt. — Niewgardz twem dziarskiem

235 ramieniem. — Za hazard wgrze powiniene mi(e) kar. — Wdzia
253 kabat i kamasze. — aja mnie za lada sczek w^desce. — Lawa
274 i awa, to nie tojsamo, take szal i sza; wcale te nie^jest tojsamo
292 „pada na^mnie wiele ask", a „pada wiele lasek". — Marek niesie

306 nabia na ytarg. — Mam pat(e)nt na ten kierat. — Gacek jest

308 (s)sawcem.

§. 14. Grupy spógoskowe z samogosk a.

Gdy samogoska a nastpuje po grupie spógoskowej, ozna-

cza si j zgrubieniem ostatniej cieniowanej czci grupy
;

zatem w grupach powstajcych przez cienienie znaków i wpisa-

nie zgrubia si ten znak spógoskowy, który znajduje si bez-

porednio przed samogosk, w grupach za powstajcych przez

zlanie si znaków zazwyczaj cay znak dla grupy

:



_£fflC azs:; S.:i:=S£z
czk-wk = czkawka, szw gr = szwagra, dr - chm = drachma.

Wyjtkiem od powyszego prawida s grupy sf i st ; bez

wzgldu na to, w jakim pisze si je kierunku, zawsze zgrubia si

dla oznaczenia samogoski a, nastpujcej po sf lub 5/, tylko s,

a zatem pierwszy znak grupy ; na kocu wyrazów jednak, po s
w gór pisanem, wypisuje si a:

/: £ ,X. /°£. J3L
::£?::: z£:£:

stale, starga,

Znaczniki.

pasta, strata, staczal.

z ::^=^:
Ta, zwyka, kade, swe, jest to, dla mnie, z, ciebie, ztmartwienii, jej.

Zrostek z wyraa si przed niektórymi znakami kreseczk po-

ziom, przed innymi malutkiem z, i pisze si zawsze z wyrazem,

przed którym zrostek si znajduje. Pierwsze oznacza si bdzie

w zwykym druku znakiem z
t , drugie z,.

wiczenie w czytaniu.

::*£nI;

^;^nr^

3cp£a#v£*^^^



wiczenie w pisaniu.

Dba, g(ie)lda, gdacze, ga, amalgam, balsam, gadka, hrecz-

ka, apka, marka: miarka, arkada, rtkacze, wizada, b(e)ra,

dzierlatka, lamazarnie, paka, paplae, kamiesz, wiedma, gma-

ch(e)m, szmaragdem, sieczna, lnianem, ziarna, mapa, raszpla, kabza,

saba, Ytrzaska, miazga, karba, Barbara, dzierzba, szarpaem, kar-

pia, pasma, smaczna, miaa, spada, ciana, gazem, pendzla,

wadza, Gawa, szapa, grabie, gradem, gram, graniaste, grza,

hrabia, chrzan, zraz, gna, mieszna, ania, znaczenie, rzeka
f

szkarat, szklana, Samarkanda, weranda, Sandak, Gdaszczanie,

Dardanele, harda, y tarcza, wiartka, czwartek, szwab, szwaczka,

szczwane, pastwa, atwa, waniec, drapiena, dratwa, drwale, pral-

nia, pra, sprasza, Ytracz, ytraktament, Ytraktat, ytran, y trza-

ska, YStraszak, YStra, ^fracht, -*-yfrank, A Yfrazes, kradzie, kra-



ka, krani(e)c, krajaem, krat(e)r, krawd, krzaczek, skraca, skra-

wek, szkrab, warga, dzierzga, wierzga, diga, kwargla, zwa, barwa,

szarwark, werwa, bierzwa, pierwiast(e)k, germaskie, armia, Mar-

mara, Sarmata, Warmia, warstat, Barska, warstwa, bra, brama,

branka, brat, •*>f(e)bra, wrza, wrzawa, taksa, Kwak(ie)r, kwadrat,

kwaka, kwas, kwat(e)rka, bachmat, fachman, szlachta, msza, lep-

sza, kampania, Pampas, mcytrampa, ^starcze, starsza, ysta^ejk
= *stat(e)k, *staw, ^stawia, baszta.

Yard jestjlo miara ang(ie)!ska. — Cala gama zagrana nie- 16

dbale.— Jestjlo dlajmnie ambaras, e klatk ^stawiasz na e
y
taer- 34

ce. — Berlacze wdziewa, tak
y
strasznie marznie. — Drzazga wla- 48

za mnie «/wrk. — Jeden gazda na Kamcza(t)ce mia szpaka. — 63

Pan, wadca wiata. — Grajek gra nam pie o h(e)tmanie. — 77

Mieszczka ta ma kaflarni i karczm wwWarszawie. — Wanda kra- 93

jaa chleb. — Edwardzie, pd cwaem na Astaw, gdzie ciebie czeka 109

wielka i y
twarda praca. — Rdzawa plama na cierce. — Drab ten 125

zadrapa mnie w^twarz. — Lampart zjziebie i paksa i sprawiasz 140

mnie zmartwienie. — Per aspera ad ay
stra. — Zaledw(i)e nasta, 155

kamie Uczelnie. — Prababka pragnie mi(e) zawsze szkaplerz na 171

piersiach. — L(e)cia jak Ystrzaa. — Brak nam s^^stada wiele 185

owi(e)c. 187

§. 15. Grupy zgoskowe z samogosk a.

1) Samogosk a mona po I i / w gór pisanych wyrazi

tylko znakiem alfabetowym ; poniewa wypisywanie punktu tego

jest troch uciliwe, przeto w wielu przypadkach mona to a

opuci, szczególnie wfjdj, gdy niema obawy dwuznacznoci:

tak : tka, tam : tuta, tan : tna, tal : lla, tal : ta, tab : ba,

i=:£=bz=t=h:.
tar : tra, tarz : trza. law : lwa, fak : fka, fal : /la,

fal : fla, fan : fna, far : fra, fal : fta, fab. fabr.



Koniecznem jednak jest wypisa a wyranie, gdy po i (nie

po f) nastpuje 5, , sz:

as : ca. tai : cia tasz : tsza = cza, fas, fasz.

Równie koniecznem jest wypisanie a po 5 w grupach sat,

saf, sac, sa, ale nie w grupach sia, sia, siat
;
grupy sta i sta

pisze si jak sa i sta, ze zgrubionem s, a bez wypisanego a.

sal : sta=stat, siat. saf: sfa, sac, sa: sta : sca.siae : a, sia : Seto*

2) Niektórych grup zgoskowych, wymienionych w §. 11,2, 3

mona uywa take z samogosk a, ale tylko takich, gdzie za-

pomoc zgrubienia moe by pierwsza cz grupy oznaczona, jako

ta, z któr naley czyta samogosk a. Grup tych mona uywa
nawet przed samogosk:

cha : chla, cham • chma, chan : ckna, dutp,

' 9 ,-9-^-,-4—A -£-#-#
chsza, char : chra, charz : chrza, chlar : chtra,

gla, gal : gla,

drga, gar : gra, garz :

hal, han. hand, ha, har : hra, ha/, far : fra, farz,

tor : tra, kap : kpa, kwar, kn>arz kwan, chcian, raf.

chasz : chsza. char : chra, c

chtarz, chwal, chwal, gal ; gla,

; : grza, gwar, gwarz, gwal, gwaf.



Przykady.

-<F: ^-^-r^, -;£ -~^Z
Przetak, traktament, latem : latam : latam, letarg, antaek,

fanfara, alfabet, sacer, siatka, statek, zaniecham, zaniechasz,

zaniecha, garstka, gwarne, harap, harfa, szlachcianka, traf.

Znaczniki.

Bardzo, skada, skada, Jedna, w tern, -cie, zdziaacie, nasze, czasem.

wiczenie w czytaniu.

y2^$-rtr^^ i 2*- Jen /^"T^^aL-^-
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wiczenie w pisaniu.

A<*>t(a)k, pent(a)n, lat(a) : at(a), Nat(a)l, an*t(a)ba = anyta-

ba, test(a)ment, element(a)rz , cment(a)rne, kat(a)rakta, yf(ajla =
yfala, Af(a)lsz, A f\a)nt, xf(a)rba, *f(a)ra, *f(a)ta, yt(a)f(e)lka, pa-

t(a)sz, Kn(e)Af(a)s = Kneyfas, barchan, barka, charlak, Sahara,

chwalca, na schwa, galar, gazie, galman, wierzga, szarga, gan-

grena, eleganckie, kaganek, wahanie, targanie, zagarnia, garncarz,

ytragarz, hala, haba, haracz, harce, kapa, kapar, kapelan, kwaran-

t(a)na, quanta, skwarek, skwarz.

14 ] Bart(e)k lat(a) za psem i ytarga biedne zwierz. — ma
33 tat(a)rska napadaa nieraz na nasze ziemie. — ^Staw z^alek&jak
47 t(a)fla szklana. — Wjtem miecie s dwie *f(a)rbiarnie.~— Gani
66 ci za to, ze tak gae. -«- Haasem i gwatem niewiele tu s^dziaa-
li cie. — Kapan jest szafarzem ask. — piewacie czasem Af(a)t(a)l-

95 nie. — Szt(a)ndar ten pamita dawne dzieje. — yStat(e')k ten

110 ASta pewien czas na kwarant(a)nie. — Siedzia, jak handlarz za

125
ystraganem. — Bagalnie skada rce. — Macie dwa garnce

127 ,„ieka. —
§. 16. Tworzenie wyrazów z samogosk o.

1) Samogosk o wyraa si w rodku wyrazów po znakach

w prawo wyokrglonych b, , d, cz, m i p, jakote po znakach

/, n, r, rz, s, i, c, kocowych i / i t w dó pisanych, wyokr-
gleniem cznika, który przybiera ksztat pókola w dó wypukego
i stanowi dalszy cig znaku spógoskowego, w którym o ma by
oznaczone. W znakach n i pierwsza cz wyka ma waciw
sobie wypuko, druga cz jest rozszerzona; znaki r i rz prze-

chodz zapomoc wyokrglenia u dou z cigu cieniowanego w nie-

cieniowane o ; dla wyraenia s, , c i (kocowych) z samogo-
sk o uywa si znaków z ptlic odwrócon

; / i t w dól pisane

przybieraj ksztat znaków zgitych, w prawo wyokrglonych, nie

s jednak cieniowane:

bo, bio, o, do, czo, mo, .wio, po pio, lo, no, nio,

:^;3i;i^;z'j2^zz^z^:^':'zz:

ro, rzo, 50, sio, co, cio, fo, to.
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Wszystkie zatem powysze znaki otrzymuj wyokrglenie,

jako symboliczne oznaczenie samogoski o; dlatego nazywa si

to wyokrgleniem cznika, który tu wskazuje miejsce samogoski.

£....yCV.."V. £o. ,.£...^^

b - k = bok, p - d - l e = Podole, l - s = los, n • e = noe,

Z Z iz z z 1
w .y^..r....\jl^./...L!..y^s^...^...Q^.r ..^...c%..:'.. ..'....

t
..n..:..Q.r.,

r - b - k = robak, i- = to^ f-k = foka, s - k = sok,

.. a:::£zz::z:

- di - m = siodem, wrz e - n = wrzeciona.

2) Na pocztku wyrazów, a take w rodku po znakach /
. t w gór pisanych i $o_jx_ wypisuje si o znakiem alfabetowym

;

przed rz, z i i podnosi si o do linii redniej

:

UCZ'r\'£"'OCr^Z.

- n = ton, t - * = foka,

r::7:=fe:::^

: 'V'ci Z. ZZZ/int'"'",'.'../"^y-^ -/-

o p - k = o/wta, f o k = foka, f a ki o r = faklor,

jod- l=jode, o rz - l = orze, o t - cz e = oloczc.

3) We wszystkich innych znakach (z ptlic w dó zwróco-

n : c, pocztkowe, z, i, , sz, d«, d, <fó, szcz, w znakach z lewej

strony wyokrglonych: g, h, eh, tv, w\ jakote w znaku k), po-

poprzedzajcych samogosk o, oznacza si t samogosk symbo-

licznie przez wyokrglenie i rozszerzenie znaku w czci okrgej;

przytem wyokrgl si w znakach z ptlic tylko ptlic w dól

zwrócon; k powiksza si do V* dugoci znaku redniego; z i i

z samogosk o zastpuje si w rodku wyrazów bardzo czsto

znakami so, sio:

co, cio, zo, zio, o, szo, dzo, dzio, do, szczo, go, ho, cho, wo, ivio, ko.

Znak spógoskowy nastpujcy po o, czy si z powyszymi

wyokrglonymi znakami przy pomocy krótkiego cznika (cie-

nienie znaków)

:



s = cios, szcz ik = szczotka, -* eh dz = chodz,

ZI33oTI=*!2.ZV£^ "Z.

fc »(e)c = koniec, w r-k= worek, = zioa-

4) Na kocu wyrazów oznacza si o w tensam sposób, co

w rodku

:

- l =^ silo, tri -rz -« = mierzono, w-iv = wa*juo.

Znaczniki.

ZJ2^IIZj——jH t
I^.

y_...JiZ.7
....<^

/.....<^.T ....„......'™

CTtocf, foW«, te£o, tego samego, zaley, «a tem, bd, bdziesz, moecie,

chcecie, potrzeba, z czasem, niekada, niebardzo, wszdzie, dobra, iaka.

wiczenie w czytaniu.

'Co



_r__
' ^o /;

wiczenie w pisaniu.

Bogate, bohat(e)r, obior, cofa, paciorek, czop, czoga,. ho-

dowa, doborowe, dobosz dzioba, wiedzione, Aformalnie,
y
foka =

*foka, demagog, hoe, Howerla, Mahom(e)t(a)nka, koc, akord, po-

konane, koza, koni(e)c, losowa, lotos, ; ono, zaoga, otr, moco-

wa, Pergamon, moment, amoniak, morze, motor, Zamo, ozda-

bia, ono, opocza, epopeja, opoka, orzech, og(ie), owies, ozór,



naosta(te)k, na_opak, zapora, raport, pion: pono, rogalek, aromat,

romanse, ropa, perorowa, robi, narol, roek, soy
fa, Sokal, y fa-

sola = *f(a)sola, szopa, szosa,
ytopola,

towar, metoda, rewol-

wer, wiod, wiola.

17 Peni fo, co dowmnie naley.— Ciela oy
ciosa sosenk. —

38 Niewna_wiele si zadaa ta cala robota. — To powie dobra, ale za-

57 koczenie jej nieJo&rdzo moralne.— Jak moecie wjtej norze noco-

76 wa? — Wiara, to moja oystoja.
— Polowanie na jelenie zacznie

92 si w^poowie wrzenia. — On jest rodem z
l
Jaworowa, a ja

107 2, Krakowa. — Co chcecie mi(e) do misa? jest sos i rzodk(ie)w-

126 ka.—Wwzaytoce znaleziono ciao nieznanego ytopielca. — Bawo-
145 chwalco, bdziesz woa i koata nadaremnie o pomoc. — Bocian

166 corocznie do tego samego gniazda powraca. — Taka to nasza dola

182 nasz los; kade postanowienie, cho niewiedzi(e) jak
y
t(r)wae,

199 to zamek na lodzie, to domek a, kart. — Joasia ma w(e) wosach
217 kokard. — Dziadek piewa nam bdzie na Boe Narodzenie ko-

238 lend. — Nosoro(e)c jestJ,o zwierz pozornie bardzo oyciae.
—

257 Obiecanka cacanka, a zawodna zamsze. — Zasobna wioska, po-

277 sag sierot, posza na marne, a one it)_poniewierk, bo opieka nie-

295 ambarasowaa si wiele poystpowaniem posesora.

§. 17. Grupy spógoskowe z samogosk o.

1) Aby w grupie spógoskowej wyrazi samogosk o, sto-

suje si prawido oznaczenia tej samogoski do ostatniego znaku

spógoskowego grupy ; w niektórych tylko grupach, powstaych

przez zlanie si znaków wyokrgl si cay znak, a nie ostatni

spógosk

:

kro, krzo, bro> ttfrot *wrzo, gwo, chwo, kwo, chto.<J

kn-t==knot, kr »' - ni= krowianka, a Im- sf[e)r = atmosfera.

2) Grupy ze spógoskami r i rz otrzymuj wyokrglenie,

w którem r, rz jest oznaczone przez nacieniowanie wyokr-

glenia z lewej strony u dou, jak w ro i rzo

:



lo:tro:trzo,fo:fro,sto:stro:$trzofo:sfro,po:pro:przo,do:dro:drzo.

trz -n - k= trzoitek, pr - b- sza = proboszcz, w' -dr = wiadro.

3) Poniewa w zgoskach so i sio uywa si odwróconych

znaków s i , a / i / przyjmuj w poczeniu z o ksztat znaków

zgitych, przeto musi si grupy z temi spógoskami inaczej pisa,

ni te same grupy z samogosk e lub a; tylko grupa ks nie mo-

e zmieni swego ksztatu, po niej wic musi by o wypisane zna-

kiem alfabetowym :

1t"~"^p^ -ff" -----
££'~-%,.""•&^•~—••-•^ yr -_ g~

rse : rso, rsie : rsio, gze : gzo, kse : kso, wse : wso,

wsie : wsio, sre : sro, re : ro : dto, rte : rto, rfe : r/o.

'

".'!?/^" ^.'""/.'.'C^l^? "^

.

" !! ! !.'."^ini ! V.^.".vT. . .^.V.*. !:r. .!"^t^t/ . „jLz .Xl

o rs - w = Orsowa, eks o rt a = cgzorta,

z::ziz2::^
e gz - rt a = egzorta, k -rt -fl e = kartofle.

Znaczniki.

Czowiek, czowieka, wasze, czego, dlaczego, które, niektóre, jako,s to,

fc jCh s/2 ^=^=^=i::

potrzebne, chciaem, swego, jednego, sprawa,spratv, wzgld, wzgldettu

wiczenie w czyianiu.



y^x^x^^^

G-*-- JLOZ- ^X/^ 2r^_ ^nJl-JiLs* ^2^,

CUS)- 2rt cos L~y-<TV~y Jy7>2^,.



9^^y^_ Az. ^uiA^o/l(^Jl zJ^SJsb?,

wiczenie w pisaniu.

Obok, do, moda, motloch, powe, anegdota, pszczoa,

•^fadowanie, wieczko, skoczonego, doskonae, skoro, skarowa-

ciae, kloc, klomb, kos, dno, acno, oskalpowa, na nieszporach,

szpon, rodkowe, sromota, o Lwowie, bzowa, psota, sodko, soma,

soce, przso, zagwodone, kamfora, cenzor, elektor, f(a)ktor,

nieysfornie = nie^sfornie, Y stoczek, ystojak, ystolarz, ystoek,

skarbona, *f(a)rbowa, Sorbona, karpiom, skorpion, sporne, swo-

boda, gosowanie, chlor, co, ^flora, Afronton, wodarz, ogrom,

grobowi(e)c, zagroda, Allegro, groza, groba, chrobre, deszczochron,

szron, cigno, gniot, szkodz, rondo, Wendowie, pardon, bom-
bardowa, ochrzczonego, dzwonek, szwoleerowie; drobiazg, dro-
dom, biedronka, cedrowe, Andromeda, prorok, proso, papro,
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proza, aprobata, przodkowie, sprostae, patron, pstrokata, yt(r)wo-

nionego, poytworek, kropelka, krosta, wargowe, barwione, szer-

mowa, marsowa, persona, Ch(e)rsonez, brodawka, browarom,

wrona, koowrot(e)k, wrotka, wrzos, gwodzie, kwota, ytempo.

17 Dlaczego on tak hardo niesie gow? — Niektóre zwierzta

36 czczono jako wite. — Niebo i pieko, to nagroda i kara dla

55 czowieka. — Mnoenie i dzielenie, sJo dziaania wzgldem siebie

74 odwrotne, jak poytgowanie i pierwiastkowanie. — Matka kopo-

91 t(a)a sie bardzo, e jej chopak nieycnota tak si zsmarnowa. —
1 10 ^Staranie wasze nieJedzie ponne i spodziewam si, e plon bdzie

129 was zadowala.— I aystronom niejmoie teraz widzie zay mienia,

147 bo a*tmo-*sfera jest nieystosowna. — Powiedz cho sowo do^niego

163 niech niewszlocha. — Soneczko, dzieo Boga, ogrzewa nasz glob

179 i owi(e)ca go cak(ie)m darmo. — Za stoem siedzia kmiot(e)k.

—

197 Napomnienia tobie dawane, to groch o cian. — Chopek ziemi

212 oyrze, skowroneczek piewa, a ten pioch smacznie chrapie. —
233 Lekarz zaleca tobie pendzlowa gardo dla zapobieenia zapale-

250 niom. — Powietrze skroplone ma teraz wcale znaczne zaystoso-

267 wanie. — Termom(e)tr, barom(e)tr i chronom(e)tr sJo naYrzdzia

283 bardzo nam teraz potrzebne. — Miot(e)ka brzozowa, poystrach

299 dla dziat(e)k. — Troska osiada na jej czole. — Pewnego nie-

320 znanego wdrowca zamordowano «Mesie i ob- rabowano, cho za-

. 338 pewne nie^wiele mia grosza, bo skromne odzienie zaradzao, e
354 rzemioso jest zamarego f(a)ch(e)m. — wito-kradca nocnego

366 cienia czeka do spenienia zego dziea. —

§. 18. Grupy zgoskowe z samogoska o.

Z grup zgoskowych z samogosk o uywane s tylko na-

stpujce :

^:i2:;:::2;::2:;z^=^::^:::^z2:;:::^::::^

kop :
kom, gol, gol, hol, hot, chol, chol, gon, hon, chon,

^:;:r£:':::^:;:::::^:::::£^2r;:2;:^:
cliwol, gtvol, chont, rchom, cho, chock, gor, hor, chor,

gorz, chorz, hop, chosz, kos, kosi. ko. ko. kosm, kosz.
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Rzadziej uywa si grup zgoskowych, które powstaj przez

opuszczenie samogoski o po i; jeli mona, lepiej takie t pisa

w dó:

prostopadle, kosztownie, protokó, kartofle.

Znaczniki.

Wy-
7
wszech, powszechnie, wreszcie, a. bdziecie, -ciel, -ci, -ciot.

Powysze tny- jest przybrank, nie zaimkiem osobowym, który

wypisuje si w sposób zwyczajny.

wiczenie w czytaniu.

tfft^. <^ -2Z Z^. ^J^^^I

wiczenie w pisaniu.

Kopalnia, kop(e)r, skopek, koment(a)rz, Algol, gololed, gole,

alkohol, wierzchoek, gocze, gont, dragon, Ystrachom, rachowanie,

prochownia, naYcechowae, gore, gortsze, (ob. §. 3, i. d.) cho-
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roba, kostka, kociane, koszt, rokosz, krokosz, kokoszka, areszt(o)-

wano, aposto.

16 Nie^jest to dobrze, e nakrelono znak ten tak koszlawo. —
31 Pozna pana po cholewach. — Wwczwart(e)k zagorza w^kosza-

48 rach pewien onierz na mier, reszta zachorowaa. — Holend(e)r-

67 skie ledzie s powszechnie zachwalane jako doskonae. — Pikne
82 soce, szlesz swe gece, promienie, a na wiata koce. —

§. 19. Tworzenie wyrazów z samogosk .
Znakiem alfabetowym dla samogoski jest paski niecieniowa-

ny luk, jak dla samogoski o, ale cokolwiek duszy. Wskutek tego-

oznacza si samogosk wedug tych samych regu, co samogo-

sk o, tylko wyokrglenie znaków jest znaczniejsze, a pooenie

wzajemne znaków, midzy którymi znajduje si spógoska , i ma
by wyraona cznikiem, jeszcze bardziej rozszerzone. Znak k
jest znakiem redniej wielkoci.

Przykady.

b-k — bok J^— k — bk, r-cz-k= roczek : r—cz k=rczek

m-dra = modre : m— dre = mdre, j k-l = jka,

c^ g = cig, szczt(e)k = szczotek szczt(e)k = szcztek^

k^ k l = kkol : w w z-tt= wwozem.

Znaczniki.

T, bd, bd. taka, jak, swa, dopiero, prze, przed, nad,

/l ^

potem, jedno, czego.

Cc\.::. &A./:...L^../-/.Y.^..C^
/
..w..£../r^



wiczenie w czytaniu.

;z^:fc;

2£^zr^oz:

TOipRI^SBJSpEa^^^

, '^e-^— <rJ'2_j6s^l~™J
i

Cii. CO C£_ <J2 foy-'



o- 2AjcLo^. <A^ /Z—. .jCL^ft-y^o. do

wiczenie w pisaniu.

Bble, ob-rczka, gb, ciep, odek, pac, wi(e)c, d,
drg, czber, czcz, lecz, Ystrcz, szaf, gszcz, nag, gbk,
ystrzeg, pajk, jkaa, ksek, ktem, piek, kromk, kr, szabl,

pal, al, plcz, Elblg, m: mi()sz, mi, plami, bram, zi-

bn, padn, pn: pian: pani, mn: mieni, bani, cian, pa-

chn, machn, psowe, pit(e)k, map, gapi, strczek, pstrg, cho-

rego, zamierz, jarzbek, grzdka, chrzszcz, se, posg, fos,

brzka, kwot, rent, rat, psot, w: wiz, wchasz, wsach,

wtor, zbek, , dadz, wiedz: wdz, godz, mieszcz, na-

sz: nosz, kwasz.

15 Drcz mnie cigle t nieznon prac. — Z^iblem, bo zSwgo-

34 raca wyszedem na mrone powi(e)trze. — Poczt(e)k to dopiero po-

51 owa dziea.— *Stada wron kraczc lec. — Drobn sieczk ciebie,

69 konia h(e)tmaskiego, nie^nakarmi, skoro si z(e)
i
^starzejesz, a

90 zbat cignc bron bia ros spolniejesz. — Zak wysrebrzon

108 bladem wiatem miesica, za gst dbrow ronie brzoza pa-

124 czca.—Bd nam przdz pajcz, w^pogod zorz, a «/_deszcz

142 jasn ytcz. — Drc rk zapi sprzczk u pasa. — elazn
162 ob-rcz*) oplot Ytw gow, a gorzk wod napawa ci bd,
177 a poznasz ystraszn kltw pi^c-znaczenia*).— Prz«lk() si n-
194 dzarz i paczc nad sw ndz, noc ca dzi(e)citko zagrzewa

212 odd(e)ch(e)m; teraz walczc slwmiert(e)ln moc nadaremnie i ko-

229 rc si przed Bog(i)em, odsania pier sm nag, a potem krzta

247 si it>(e)wzach i n/_rczta, które dzieci nieraz do^niego wj>-vci-

265 gao wkada ob-razek*) zJwbo mk. — Jedno dziewcztko mae
276 chowao sobie biaego gobka. —

*) Spógosek przedzielonych kreseczk - nie naley czy w grup
spógoskow w ogóle: gdy nie mona takich znaków poczy ze sob czni,

kieni, naley wypisa je oddzielnie.



§. 20. Tworzenie wyrazów z samogoskami i, y
przez wpisanie.

(O odrónieniu samogosek i, y, patrz §. 5. 5.)

Samogoski *, y oznacza si przez wpisanie ich w po-

przedzajce znaki spógoskowe d, cz, f, t, eh, giv, chw,

cht, p, tup i kw, skd powstaje kocowe zgrubienie tych

znaków, a take przez wpisanie w nastpujce po nich

znaki spógoskowe / i /, skd powstaje pocztkowe zgrubienie

tych znaków :

dy> czy, fy, fi, ty, chy, chi. gtvy, gw , chrvy, ekwi,

7^:::::/;:::/;:r7;zz.:f';:;:::y- /
:/::;.::::::::::z

chty, py, pi, *npy, kwy. kwi, i/, y/r
it, yt.

Inne znaki, nastpujce po znakach z kocowem zgrubieniem,

dopisuje si do nich bez adnego podwyszania zapomoc ci-

sego zestawienia (§. 7, i. ). Pocztkowego zgrubienia nie mo-

na stosowa do znaków / i /, gdy znaki te maj by zgrubione,

zatem w zgoskach ita, i/a, albo iy, i/y.

cz, h= czyha, w — «, = witszy, d,m = dym, f,l-r= filar

~P< = topy, l— p\ sz= tpisz, t,r-K = tyran, w - mp ,r= wampir,

-a, a. -a. a .t ,- +-

.* - .' '/= kalif, eh, b= chyba, chw, I= chwila, c • rkw, = cerkwi.

Znaczniki.

3yt, ni by, gdy, wtedy, aeby, przez, kto, sobie, czy, zwykej,

naszej, widz, nie mogem, przestrzegano, nic wyszed, -wyplata.



wiczenia w czytaniu.

£^£^3o^M^Sb^i

wiczenie w pisaniu.

Dyba, dydel, dywan, dandys, kandydat, kokardy, kdy*
Bernardyn, czyn: czy, czyszcz, czyt(e)lnia, baczy, Japoczyk,

tarczy, szafir, kamfina, ystr(e)fy, parafina, tydzie. Tyndall, tynk,

tykwa, anYtymon, anytylopa, chimera, szachy, A fochy, baldachim,

chwy, jachty, pyp(e) : popyt, mapy, nerpy, okopy, zaspy, py

:

pi, pisk, kapibara, spisek, szpik, szpichlerz, tpy : tpi : typy : topi,

pompy, kwit(e)k, kwinta, apatyt.

14 Nie^masz si czem ch(e)lpi.— Czy to niestosowna chwila?--

31 F(e)rdynand nielciefpi eYtyki(e)t.— Droga s,wMoskwy do Worochty
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niewwiedzie przez Londyn. — Mam apetyt na kandyzowane brzo- 48

skwinie. — Po y tyczka ta zakoczya si ma porak naszej cho- 67

rgwi, a rannego kapit(a)na odwieziono ekwipaem do polnego 89

szpit(a)la. — Gdy siewacz m\(6)cie wiosenne ziarno, gdy lemiesz 105

ziemi odchyla czarn, gdy na cment(a)rzach zakwitn zioa, a 123

dzwon z^Jkocioa na pacierz woa, wtedy nadzieja w_pier wam 139

koata, e doczeka«'e piknego lata. — Jak sobie poycieles, tak 159

si wy-pisz. — yStrach ma wielkie oczy. — 168

§. 21. Tworzenie wyrazów z samogoskami i, y, przez

podniesienie nastpnych znaków.

1) Jeli samogoska i, y, nastpuje po takim znaku spógosko-

wym, w którym nie mona wyrazi samogoski kocowem zgru-

bieniem, wtedy wypisuje si t samogosk znakiem alfabetowym,

t. j. cznikiem w kierunku pisma w gór pisanym, po którym pod-

nosi si wszystkie nastpne znaki tego samego wyrazu

o wysoko znaku maego tak, jak gdyby linia gówna o t wy-

soko bya w gór przesunita

:

f^^-^rA- O. _yft$2.
:zzr.:rz^:

C -P-
1
=cypel, di - * dzik. sz-

SZ '* = szyszak, m- l ~ = mylie.

Po i kocowych c-, 6 podnosi si nastpne znaki spógo-
skowe dla wyraenia i, y tak, aby w czniku kreseczka wyraa-

jca samogosk bya widoczna. Znak eh po zgosce cy podnosi

si tylko tyle, aby z cigu niecieniowanego do góry (nalecego

do eh) widoczna bya dugo znaku samogoskowego y:

^^^g^^^
s -—= sil, s- = siwa. P •

z - l(e) - = zalecisz, -brz— c- " = ebrzcych.

2) Przy podnoszeniu grup spógoskowych po i, y naley
zwaa na to, aby znak caej grupy by podniesiony, a nie tylko

jej pierwsza cz ; zatem w wyrazie pryzmat musi by grupa

zm = sm podniesiona, a nie samo tylko s:



pr-
sm = pryzmat, w- ?'= wyspy, tv'-

H = -winda, c-^ =cyfra.

Do znaków, których w ogóle nie mona podnosi nale tvr,

wrz, kr, krz, mp, gdy podniesione nie dayby si odróni od w'

k, tri, tudzie znaki /, c i ó (kocowe) i szcz. Znaki ivr, wrz, kr,

krz i mp w tym razie przeduaj si do góry tak, e u góry wy-

gldaj podniesione, a u dou zachowuje si ich charakterystyczne

przeduenie pod lini ; o oznaczeniu samogosek i, y przed t , c,,

ó, szcz bdzie mowa w dalszych ustpach:

ip3zz±^z:|gf
mikroskop, syntptontal, szympans.

3) Kreseczk do góry wypisuje si i, y take na kocu wy-
razów, jeli samogoska ta nie jest w znak poprzedni wpisana, i na

pocztku wyrazów przed wszystkimi znakami z wyjtkiem d i cli.

Na pocztku wyrazów jednak podnosi si po i tylko k, k', l, n,

, r, s i 53 i odpowiednie grupy spógoskowe, innych znaków
zupenie nie podnosi si *)

:

::^zz::^z..Zs2" z£:±jyh^z:;:_
dany, roli, atoli, imieniny, igie, ile.

irys, ikra, Iszl, iskrzce, Evercsl.

Tylko na pocztku wyrazów przed d, tudzie w rodku i na
kocu po t, uywa si na oznaczenie samogoski i, y kreseczki

w dó pisanej. W zgosce ich na pocztku wyrazu skraca si dla

wyraenia i cig niecieniowany znaku cli

:

id., patyk, satis, szaty, ftiest{et)y, ich.

*) Prawido to«*mierza do tego, aby pismo ile monoci utrzyma na li-

nii i bez istotnej potrzeby znaków nie podnosi. Wzgldy estetyczne przema-

wiaj te zatem, aby n. p. w wyrazie „imieniny" m spoczywao . na linii gów-

-neji gdy i stanowi zbyt niky punkt oparcia dla tak szerokiego znaku-



Znaczniki.

*
ó. d. 4l~~

Pod, nic, przez, myl, myli, mylisz, nas, kiedy, niekiedy, by. byo.

ZMZ 'ZBE

bywao, roz, innych, taki, takie, takich, takim, gdyby,gdyby byt nsi dzia,

gdziebym, jaki,jakim, dobry, kady, w którym, samych, siebU samych,

swoich, widzisz, nie widzisz, dlatego',w potrzebie, zakadania, da),-ij.

Zrostek i przyimek a zastpuje si czasem znakiem s ; w tym

przypadku oznaczone to bdzie znakiem s3 .

wiczenie w czytaniu.

^ZtfZyC





wiczenie w pisaniu.

Skarby, robi, brwi, targi, szli : szy, li : zly, gani, lany, kla-

mry, drwi, batyst, *f(a)tyga, sztygar, ii, iloczyn, imbryk, imperator,

indyk, indeks, Irlandczyk, i, Izajasz, dzicz, biczysko, Iwonicz,

epidemicznie, wydra, bydo, czernido, rezydent, fryga, szczygy,

rygle, maligna, czcigodny, zrezygnowa, psychika, wich(e)r, czyyk,

wik, nikiel, m(e)chanik, kszyk: koszyk: krzyk, Kazik, bryka, ba-

rykady, cykl, delikatny, ptnik, bili: byle, szyldy, wilga, wilczyca,

silnie, wy: wi, myem, chwyci, Hymen, Rzym, Krym, zimowy,

maksyma, wdliny, gin, rynek, syny: sini, szyny, winienem, klin,

cypel, skrypt, gips, bir(e)t, liryka, fircyk, cis, ysina, ysy: lisy:

lisi, rys, rysik, krysa, wisi, mis, prynie, bysn, Bismark, tryska,

bryzga, ognisko, szyzma, glista, rachmistrz, cyprys, komisarz, chy-

lisz, myszy, cisza, derwisz, dziwo: dziwi, ckliwy, pywa, grywa,

podrygiwa, krzywdy, olinie, ystrzye, wyyna.

Niekiedyjest lepiej czego niewwiedzi(e).— GdybyJjyjndzia, 16

jaki to by pikny dzie. — Widzisz bdy innych, a swoich niejwi- 34

dzisz. — Rka rk myje. — Do zakadania takich >>f(a)bryk po- 51

irzebne s wielkie kapit(a)ly. — mier nie_oszczdza ani biedaka, 70

ani bogacza. — Za pani matk idzie pacierz gadko. — Miy po 89

pracy spoczynek. — Sine lasy w(e)_mglach drzemi, ganie jasny 106

dzie; ach, i tobie, moja ziemio, idzie mrok i cie. — Po nocnej 123

rosie py dwiczny gosie; ni(e)ch si twe echo rozszerzy, gdzie 139

nasza chatka, gdzie Astara matka krzta si kolo wieczerzy. — 156

Rzymianom nieznany by papier i atrament — pisali rylcem na 175

woskowych tabliczkach. — Gdy Archimedes nykry prawa dwi- 191

%ri\, mia wykrzykn : Daj, gdziebym ^stan, a ziemi dwign.— 206

Horyzont, czyli widnokrg, jestJo koo, mjktórem ziemia *styka 224

si Zj^firmament(e)m. — Konik polny, co na Bo chwa pi- 240
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261 wa lato cae, nagle zim zaskoczony, znalaz() si ogoocony;

278 nie_mia ytrawki kawaeczka, ni robaczka, ni ziarneczka. — Zjbro-

297 dnia to niesychana, pani zabija pana.— Sandomierz, ^daniem Kop-

317 czyskiego, dlatego tak si nazywa, e tam San domierza do Wisy
335 i dojniej wpywa. — Gdyby nie ja, to^by teraz kawaka chleba

350 nie^mia. — Gdy wiat dry cay, to ty mylisz o pro ycesie !
—

367 Mody lis niewiadomy myliwych rzemiosa. — Matki ystrzeg

383 dziat(e)k swoich, jak oka w^gowie. — Serce czowieka wino

401 rozwesela, ale piosenka jest dla myli winem. — Mnie si zdao,

420 e tam nad gow morze wiszce szalao. — Cicha woda brzegi

421 rwie. —

§. 22. Tworzenie wyrazów z symbolicznem oznaoze-

niem samogosek i, y.

1. Jeeli wyraz zaczyna si znakiem maym lub znakiem

ii, k' ze samogosk i, y, a po nich ma nastpowa znak redni,,

przeduony lub dugi, wtedy podnosi si zwykle pierwszy
znak spógoskowy stojcy przed i, y do tej wysokoci,

gdzie zaczyna si pisa znak duszy. Przytem podnosi si take

i ss, jako znak drugi, do linii redniej, a c i mona nawet

w rodku wyrazu pisa znakami pocztkowymi. czenie maych
znaków podniesionych z nastpnymi duszymi odbywa si przez

cise zestawienie t. j. za porednictwem o ile monoci krótkiego

cznika.

Podnoszenie to znaku maego przed wikszym nie musi
by we wszystkich przypadkach stosowane; jeli wzgldy estety-

czne za tern przemawiaj, naley raczej nastpny znak podnie,
ni poprzedni; szczególnie dzieje si to, gdy pierwszym znakiem

jest 5:

m = kim, p= kipie,
n

cJt*=nich, cz = licz

r
c - rz= rycerz,

S
l, = syiy, " = ni,

k
sz n e= kiszone,

Poniewa dugiego znaku szcz nie mona podnosi, przeto

przed nim podnosi si poprzedni znak, choby to by nawet znak



redni, ale tylko taki, w który i, y nie daje si wpisa za pomoc
kocowego zgrubienia :

:z:

szcz - = lyszczyk, szcz - = niszczy, p, szcz -k = pyszczek.

Nie naley uywa podnoszenia pierwszego znaku maego
w wyrazie dla oznaczenia samogoski i, y, gdy znak ten jest gru-

p spógoskow; tylko przed szcz podnie mona grup spógo-
skow i to nawet wtedy, gdy ona jest znakiem redniej wielkoci,

byle tylko nie dugim:

,&.... ic£rfc^l3
liman : klimat, licha : sycha, rycho : prycha : pryszcze.

2. Przed znakami pisanymi w gór c, , t oznacza si i, y
symbolicznie przez pionowe postawienie tych znaków, ale

tylko wtedy, gdy w poprzedzajcej spógosce ta samogoska nie

moga by oznaczona zapomoc kocowego zgrubienia:

<p £^t=t^&d±^££
k' 1 1 = kit, I

= ni. s | \ = syci.

Znaczniki.

Sad, sdzi, ka, pokaza, wszystek, wszyscy, -midzy, midzy mmi,

istota, w istocie, inna, chcc, zaraz, przebieieli, nie jest to, jakie, swój,

^_r jL Jt _ ^-a-^^z:^::^:
nigdy, tedy, z t, kraj, dojrzewa, byy, tacy, niczego, praw, prawda.

wiczenie w czytaniu.

^^^:^:^::3^m;:^



t£zzz?$^^

\, /rew, aurfA^ J^^ <*/&? ?#t/eZ &/L

/£c^y^~/n*jn3^-rfi^

wiczenie w pisaniu.

Kiszka, Libanon, liczman, licho, lip, lipiec, likwidator, lity,

Litwinka, ypi, yka, niczem, niszcz, niweczy, nit, rycina, Ryga,

rym, rysik, rywal, syczy. — Arbitralny, kibitka, bitwy, pasierbica,

cytat, myli, karlica, my, Kmita, wini, renica, Krynica, nitka,wy: wi.

16 Im chce si ba.l, a mnie paka. — Ach, miy jest zielony

31 las, ten strzelca pikny wiat; t(a)m ptasz pieni wita nas
t

48 czowieka ani lad. — Meytropolita, Piotr Mohya , by wpierw

68 a(r)chimandryt. — Ziemia ma jednego saytelit, czyli jeden ksi-

83 yc, Jowisz za ma ich pi. — Bryt(a)n ten by faworyt(e)m

102 dzi(e)dzica. — Madryt jest stolic Hiszpanii. — Krowa, która wiele

119 ryczy, mao mleka daje. — Czowiek ten ma bardzo brzydki cha-

137 rakter; bo zbdzi i omyli sie moe kady, ale niejchcie

154 ^rzy-zna si do winy, to brzydko. — Doskonali mow polsk

171 nie^jestjto tosamo, co nadania wydziwia. — Jake go byo
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nie^chwali, nie^kocha. — Niwy obszerne odlog(i)em leay. — 193

Synie szeroko w_I.itwie Dobrzyski zaycianek. — Syt sawy y- 215

wot swój zakoczj-. — Prawda, zakryta mdrcom, nie raz objawia 232

si dzi(e)ciom. — Sowo wiatr, wwsporach sownych nigdy niemasz 246

koca. — Gdy w^kim niema wiary w_Boga, daremna Cj^nim pra- 261

ca. — Klasyczn jest n>wGraynie rozmowa, zapalczywego i po- 270

rywczego Litawora zlwzagorzalym Litwinem, Rymwidem. — Nikt 297

nie mia ochoty zaczyna z2wnim z4wad. — Toncy brzytwy si 314

chwyta. 31

G

§. 23. Grupy zgoskowe z samogoskami i, y.

Grupy te powstaj przez opuszczenie samogoski *, y midzy
dwiema spógoskami, nie róni si wic niczem od takich samych

grup z samogosk e, uywane s jednak tylko nastpujce grupy:

w rodku i na kocu wyrazów

:

tyk, tyl, tym, lyn, lyw, tyr,

na pocztku wyrazów:

ryt, ryc, ry.

Gdy po ty pisanem do góry nastpuje znak dugi, wtedy skra-

ca si t tak, i mona powiedzie, e t zupenie si opuszcza:

tycz, styczt tyc,

Grupy yfl i iyiv, tyf w wyrazach obcego pochodzenia zast-

puje si grupami ytf i t/y, a w grupach chwil i chwia kadzie si

znak Z, , na chw, dla utrzymania si na linii gównej

:

chwil, chwia, yft, tyw, tywa.

Przykady.

Gimnastyka, matematyk, dotyk, sztylet, podartym, Delaiytt,



Argentyna- argentan: organtyna, ogartywal, satyr* rytm, rycina,

statyczny, fanlastyczny, atlantycki, sztyft, alternatywa, imperatywny.

Znaczniki.

Fakt, faktem, ojczyzna, zakaz, jeste, lo jest, przeto, przez to, do tego,

-* :
'--zsrizl::

pierwszy, pierwszego, kada, który, samego, wszystko, jednych.

jednostek, wszelkich, poprzednich, bya, dojrza, domylacie.

wiczenie w czytaniu.



wiczenie w pisaniu.

*Fanat(y)k, flegmat(y)k, para1it(y)k, em(e)t(y)k, imp(e)tyk,

•pat(y)k, gramat(y)ka, kolczast(y)m, kr(e)t(y)n, patena: patyna,

kant(y)na, sat(y)na, r(y)ytowa, r(y}ycynowy, r(y)ycina, dydaktycz-

ny, herm(et)yczny, demo(t)yczny, kosm(et)yczny : kosmiczny, aktyw-

ny, legislatywny, prerogatywa, rogatywka.

AT(y)le ^stara poszo na marne przeuto, e idenytyfikowano 19

inAt(e)res pewnych jednostek Sjwint(e)resem spoecznym. — Brat 35

nasz nosi zawsze przy sobie past(y)lki na kaszel, ale ja ich anyty- 55

pa(t)ycznie nie z„nosz. — Nie^go mot(y)la. — Zaatwiono 70

d(e)--fin(i)ytywnie spory midzy ssiadami przez dyploma(t)yczn 89

namow jednyJi, a apodyk(t}yczny zakaz wszelkich bijat(y)k dany 10P

reszcie; koszty za tego poystpowania wymierzono relaytywnie 12 '

doJego, Wektory Cg^nich mia pola na spornym obszarze. — Kra- 147

sicki by wybornym sat(y)ryk(ie)m , który />o<2chwyt(y)wa bdy lu.">

blinich i przed-stawia je czyt(e)lnikom nie„na^o, aeby blinich 184

omieszy, lecz aeby wady ich poda w_pogard. — Demoniczny 203

charakt(e)r Balladyny objawia si wJem, e kada jej Zjbrodnia 220

wj/ypywa Zi^poprzednich i jest motywem do spenienia nayst- 237

pnych
;
przeto liczba ich wzmaga si, a nawkoni(e)c tragedyi grom 2óf>

pasmo s
x
brodni prze-rywa.. — 2G2

§. 24. Tworzenie wyrazów z samogosk w, przez
znienie poprzedzajcej spógoski.

(O zastpstwie samogoski ó, przez u, ob. §. 3. i. a.)

Samogosk n oznacza, si, gdzie tylko mona symbolicznie
przez znienie poprzedzajcego znaku spógoskowego; dalsz

jednak cz tego samego wyrazu pisze si ju na linii gównej,

o ile nie zawiera w sobie znów samogoski u.

Wszystkie znaki znia si o wysoko znaku maego, z wy-
jtkiem i i w', które znia si o wysoko znaku redniego.

a) cznik przedstawiajcy samogosk- n ma najczciej

kierunek pisma:

,...£.~....../j&..., ^.../^/.r.....„/X/..^....„„^....-...iZ.,....2!..A../C^.~...iv^.,..

-d= buda, h~ n=^ kuna, -eh, = suchy, . r-k= Turek,

__
'

Z. /.
....Z...^..Zftx...y „.^...a..^.^.!.^....^ 2_r £&~



b) cznik moe mie kierunek mniej lub wicej ukony
gdy czy znaki, które oba maj by znione, lub po znionem si:

-q_^._l,. _7VV„_.v_., 2_r ^„.../ ./....^

- .-*= kukuka, = muru, . .-r-k= uurek,
k-k » ' ^m-r t-z

s
--m'\tk= Sulamitka, (-*= 5*°l< c-d-ittk= siódemka.

c) W spógoskach z ptlic w dó zwrócon : c, 6 (pocztko-

we), dz, di, s, z, i (ob. §. 6. 2.), musi by ptlica maych rozmia-

rów, jeli nastpujcy po nich znak may ma by zniony ; w tym

razie cznik ma taki kierunek, e znaki k, n, , s, i sz wygl-

daj, jak gdyby spaday z linii gównej. To spadanie jest wido-

czne i po innych znakach spógoskowych, szczególnie u znaków

k, n, , sz, l; znaku w tym razie nie musi si znia cakiem

pod lini gówn:

z:zz:™:::.t^^

z-
k
-l=-takul, -

A
= cieniu, z- ^-rz^ = zanurz,

c - ,= Cesiu, z- -w= zasuwa, z - ^ - m' - 1= zaszumia.

siw- . = Iwasiu, w- . - ta= waluta, h- . - = Halunia.

::^::zc;zz=:;=z^:;^^=
T

Znaczniki.

Przyjaciel, dobrodziej, dobrych, wszystkich, swojego, zwyky,
'£

Q. V _..._ ^ _ _....

zizsz
bdziemy, chciabym, dzi, aby, jak gdyby, nigdzie, razie, - nienie~



wiczenie w czytaniu.

UjO-



jKfie^^-/%jQfto~<^^jz

,/u^A>^

•^a#^j/£^s^ _^s> tr^oo, L/i oJL. /\

wiczenie w pisaniu.

Buczacz, buki(e)t, buda, burszt(y)n, cebula, cuci, córka, duda,

duchy, dziaduniu, dusi, dukat, gub(e)rnator, legumina, hu-Af(ie)c,

husarz, chudopachoek, Józef, jutrzenka, kuglarz, okularnik, kuku-

rudza, spekulant, kuchta, Kupido, kustosz, kurenda, kurat(e)la,

asekurowa, kursywa, kunierz: kunia, Lubie, luV'fa, Lut^e)r,

Ludwik, lunat(y)k: lun(e)ta, paluch, Mameluk, piroluzyt, szalupa,

kapelusik, uczywo, luka: luk: laku: uku, lupy, kaua, I.Jurawiew,

muzykant, muchomor, musztra, muszla. hamul(e)c, módek, miód,

nudzisz, nuta, manuskrypt, pugilares, pugina, publicznie, puchlina

:

pulchny, pulpit, pumeks, purchawka, puszka, deputat, piórnik, ru-

ta, karuzel, rubel, rubryka, rumowisko, rusznikarz, skorupa, Peru,

suchar, sufit, sult(a)n, sumiasty, susza. Ystosunek, szuyflada,

szuwar, Kaszubi, ytuba, yturban, ytuurek, wulkan, drewutnia,

zuch, zupa, gazu, pazury, ótko, óraw, uk, uel, rzeucha.

16 Mrok wokoo nas, pieni aobny szumi las.— Czy mog by
36 nieczuym na lak obelg ? — yToczone guziki do sukien s zivy-

53 kle lipowe. — Kupisz, nie^kupisz, poytargowa nie^zawadzi. —
71 Przyjaciele kuchni, jak pustki poyStrzeglvw_zym razie dobrodzie-

90 ja swojego odbiegli. —>,Walt(e)r wina nalewa, mnog(i)e wychyla

107 puhary. — Na wi(e)cie, jak na morzu, dzi burza, jutro pogo-

122 da.— Rzek(l) i n>_mgnieniu oka spad() na niewiernych, jak piorun

138 slwoboka. — Ja sobie tak dobrych lat doczeka nieYtusz. —
156 Pust(e)lnicy surowy ywot wiod na puszczy. — Jak Samson je-

172 dnem wystcznieniem kolumny, ^burzy gmach cay i run pod

187 gmach(e)m. — Kdy spoQ')rzysz rudera, pustki i z
t
niszczenie. —

204 Nieprzyjaciel miasta i wsi mieczem i ogniem pust(o)szy. — Przed

223 burz bywa chwila cicha i ponura. — Jam was oszuka, wracam

238 ztwGrenady, ja wam zaraz przyniosem. — Czu, e gniew i

257 oburzenie czyniy c,(e) nowego czowieka.— Chop strzela, a Pan

262 Bóg kule nosi. —
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§. 25. Tworzenie wyrazów z samogosk u, zapomoca.
wypisania samogoski.

1. Jeeli przez znienie nie mona wyrazi samogoski «,

albo jeli to znienie nie jest wyrane, albo wygodne, wtedy wy-

pis uje s i samogosk znakiem alfabetowym
;
przytem zlewaj si

niektóre znaki spógoskowe z samogosk n w nastpujcy sposób:

u po spógoskach:

bu, biu, bru, su, ciu, czu, da, fu, ku, lu. lu, mu, tniu,

pu, piu. m, rzu, dru, fru, prtt, su, siu, sru, £ru\

u .przed spógoskami

:

y-fci^—£:

—

}
—^r—h—cr-^->—

^

/ r 7 r "-/ u™7 *>-, *-*-» -*—)—*-7 '••/ '•"

nf, ug, uch, wm, wm, us, «i, usz, ut, mv, wnf.

Znaków powyszych uywa si tylko wtedy, gdy u zapomo-

ca znienia nie moe by wyraone lub jeli to jest niewygodne,

zatem zawsze wtedy, gdy znak, który ma by zniony, wypisany

jest nad lini gówn po i i , pod górn lini po c, kocowem

i po /, wreszcie na linii dolnej po /, a take po / do góry pi

sanem i po szcz.

_/ __/_ fi.
C* A /-yj^-sjJ-i^^-, ^-^

sz - = szybu, sz cu n -k= szacunek, p- n = paniczu^

-^^~-p0^ ——— -•---/~r ..

c

~^u~W~k"~ r~C^-~"C7-*-^
,

i-
w ~*= ydówek, fu I-r= fular, s-lu tar-

5

:?::=^:
r

sn n - =rySunekf
z -uf-ix zaufa, ug szcz = ugoszcz,

uch,V-ri e= uchybienie, t,tus= Tytus, szcz n p - k = szczupak.



2. Dla oznaczenia zgosek ur, urz, uywa si osobnych zna-

ków, majcych ksztat litery u, i wyduenie spowodowane obe-

cnoci znaku r lub te rz w zgosce. Znaków tych uywa si

gównie tam, gdzie u w nich zawarte naleaoby wypisa znakiem

alfabetowym, wolno jednak uywa tego znaku take w wyrazach,

gdzie ur, urz tworzy zgosk i nie rozdziela si n. p. tur-kot, nie

tu-rkot; ze spógoskami cz si te znaki, jak znak samogoski u:

ur po spógoskach:

?- 9- / /
:~^~ZZ^

ur, urz, bur, burz, cur, curz, czur, czurz, dur, durzy

fur, furz, kur* lur, mur, pur, sur, surz, rur, rurz.

a rt ur= Artur, d, ur •= dyur, w' ** urz e = wilczurze,

szcz ur= szczur, k cur = kocur, a mur = Amur, tur k t = turkot,

ur przed spógoskami

:

urf, itrg, urch, urm, urs, ur, ursz, urt, urw, urw'

urg (e) ns= urgens, urw' -
sz.= urwisz> urs-*

1 = Ursyn.

3. Zgosk ura wyraa si zgrubieniem znaku ur:

:^;::iz^^zi^;:::^^ Z3tl

ura, i-rt ur = tortura, mt ur - In e = maturalne.



Znaczniki.

Natura, urzd, urzdu, urzdnik, lub, rónica, jednym, ycie,

wszystkie, nie byy, Umu, dobrego, czegom, przecie, -o, -no.

wiczenie w czytaniu.

/2>Cr 4- SC2/JCC2~ 9o,p^?2^-/LjC ^)



wiczenie w pisaniu.

Cybuch, kociuba, fuga, absolutnie, aun, bizmut, ampuka,

manipularz, cyrulik, G(e)rtruda, kacerzu, matuchna, perAfuma, mi-
tus, spirytus, pastuszek, uwierzy, ytambur, burmistrz, furta, ja-

szczurka, kaptur, yturkus, yturmalin, Urban.

17 Odczuwam 7f_sercu wasz niedol. — Natura cignie wilka

33 do lasu. — Urzdnik oytrzyma urlop na miesic. — ycie

51 nie^jest^to sztuka lub rzemioso, o Morem t(y)lko -*-stary i do-

67 wia(d)czony radzi umie ; tu im kto lepszy, tern lepiej y
84 umie. — Wszystkie ich rodki chybiay celu. — Omal nie umar()

100 s^e^Y.strachu. Kady temu rad wierzy, czego sobie yczy. —
i 19 Czegom na oczy ri\ejsdzia, oJ.em pisa i&^chc, aeby na wia-

136 r cudz banialuk niewpowt{a)rza. — On was ywi z^ej^swego

156 szczupego dochodu. — *Filut(e)rnym nazywamy tego, który jakby

\73 przez art sida na innych za^stawia. — Miedzy sztuk a rzemio-

192 slem jest zasadnicza rónica, a przecie sztuka nie-raz li^wykona-

212 niu ystaje si rzemiosem. — Uchwaa senatu bya owocem narad

231 i glosowania. — yTy niebo g,budowa i ziemi rkoma swemi

248 ugrunt(o)wa. — Nasz klimat nazywa si umiarkowanym. — Czlo-

267 wiek do mierci uczy si, a gupim umiera. — Usiowa znaczy,

284 usilnie o co si stara. — agodne sowo umierza gniew. —
300 Ustawicznie do bbna tskni siedzc wyszkol. — Czy kiedy

319 cel uwica rodki? — Uwielbienie jestJ.o cze, jak si oddawa
-320 winno t(y)lko rzeczom boskim. —

§. 26. Grupy spógoskowe z samogosk u.

Jeli na wyraenie samogoski « ma by obniona grupa

spógoskowa, to obnia si ca grup o wysoko znaku maego,

uwaajc grup za jeden znak. Szczególnie odnosi si to do grup,

które powstay przez wpisanie, pooenie jednego znaku na drugim,

przeduenie i zlanie si znaków i to gównie wtedy, jeli grupy te

zaczynaj wyraz; przy grupach jednak przez cise zestawienie

.utworzonych lub gdy pierwsz czci grupy jest sz, , moe by
ta pierwsza cz grupy wypisana na linii, a nastpna zniona.
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Najatwiej mona to zrozumie na przykadach

:

bru, ndu, ndu, rgu, chmu, mru, rmu, rpu, gru, pru,

rsu, tru, twu, wnu, snu, tu, mbu, Ibu, Idu, gu, rku,

ttkru, szmu, szlu, szntt, schu, schlu,. zu, nu, szwu, fnt.

Nieprawidowo obnia si grupy:

hsu, mzH, stu, sut, lu, ru, wru, Wnu.

Znaczniki.

Dugi, aden, eby, ebym, okrotn, oprócz, znowu, na przykad, stan,

wewntrz, czasy, których, do, rozkaza, któ, jakiego, wszystkont,ju.

wiczenie w czytaniu.

•^^^//^^



wiczenie w pisaniu.

Brud, Bruksela, bródzi, brunatny, arbuz, yStambu, man-

durski, argument, Kagujew, wi(e)rzchu, arkusz, kalkulowa kru-

ganek, kruszy, skrupulatny, bluszcz, guchoniemy, chluba, kluska,

kótnia, kusem, suchacz, tumacz, wóczka, szmuklerz, Bermudas,

mrówka, smród, czarnuszka, wnuk, gnuny, drobniutki, spóka,

korpus, fruwa, grupa, chrupa, próchno, ruba, bzu, borsuk, trufle,

trup, trut(e), stubia, stuli, stwórca, wróbel, wrzód, szwu.



Oby raz wróciy te dawne dobre czasy, o których xt(y)le 18

nasuchali()my si — w(i)erzta popdzono do róda. — Ob- 35

ra niebo poda i nieufna tuszcza, co wzywa Boga, lecz si na 55

Boga nie^spuszcza. — Pojtem wy()szego ma moesz pozna 71

wYtumie, e on zawsze toH(y)lko zwyk robi, co umie. — atwo 88

widzie niedosta(t;ki, a trudno zal(e)ty. — Lisiem uch(e)m, orem 106

ok(ie)m, wszyslkom sucha, ledzi bok(ie)m. — Skr mi przytern 120

biczyk slwpiasku, ebym mia czem konie chlost(a). — Na waach 135

dzikie poronie ziele, u wrót pies wierny zawyje. — Dobremi 153

chciami • pieko jest brukowane. — Widzc, e wiece kad, e 171

mu rogi zoc, pyszni si tusty baran, sam nie_wiedzc, o co.— 189

Jak nikomu niewwolno byo uywa buawy, okrom samego h(e)t- 210

mana, tak te nikomu nie^godzio si uywa buzdygana oprócz 231

rotmistrza, porucznika i chorego. — Gdy si or clworem, 250m si Zjwmem z(e)lY trze, ni(e)ch w_wierszu grot wiszczcy 263

prze-rzyna. powi(e)trze. — Umilkli wszyscy, oczy z,wrócili ciek- 281

wi. — Gdy czynisz jamun, ni(e)ch nie^wie lewica twoja, co prawi- 299

ca twoja czyni. — Czarne oczy spuszczone i aobne szaty, a 318

wYtwarzy smut(e)k. — Suchowi memu dasz rado i wesele. 334

Serca skruszonego i unionego, Boe, nie wzgardzisz. — Niebo 353

czarne zaycigny chmury. — A kada chmura inna : najprzy- 370

kad jesienna, peznie jak ów leniwa, ulew brzemienna.— Piast, 388

pragnc uczci stan rolniczy, rozkaza pug swój podstawi przy 405

tronie. — Jest wieczne ródo na górze Mendoga, to ródo ywi 423

deszcze i tumany. — Jedzi na czaty, gód i zimno Zgnosi i wwtru- 442

dach siy nabiera. — Oto próniak, jakiego wiat rejividzia. — 459

Nie ten u mnie y dugo, kto wiek prze-yl dugi, lecz kio ycie 476

wielkiemi ozdobi zasugi. — 485

§. 27. Grupy zgoskowe z samogosk u.

1. Grupy zgoskowe z samogosk u pozostaj przez opu-

szczenie samogoski zgoskach kul, kul, kup, tu, tun, cun, fun,

gdy te pojawiaj si w czci kocowej wyrazu:

>~7
biskup, cyrku, szkatuka, ratunek, szacunek.

Grupy zgoskowe gen, gel i t. d. zmieniaj si na grupy

z samogosk u przez obnienie pierwszego znaku:



gun,hun,chun,gul,hul,chul. Laguny, Hunowie, krogulec, pohula.

2. Gdy dwie spógoski, przedzielone samogosk u, s tego

rodzaju, i w obie da si w pisa ra samogoska, to mona je za

pomoc u poczy w jeden znak; w ten sposób powstaj nast-

pujce grupy zgoskowe:

bum, bus, burg, burs, bursz, cuch, cusz, ciuch, ciusz, cu, ciid,d.KS,.

dum, duf, dusz, fus, fum, lus, lum, luc, luf, uck. lusz, lui, mus.

tnunt, musz, pus, pum, pusz, rurg, rus, rum, sus, sum, tuf, tusz.

Pocze tych uywa si nawet wtedy, gdy przez znienie

mona u wyrazi, ale tylko w wyrazach aciskiego i w ogóle

obcego pochodzenia

:

Chirurg, Petersburg, iluminowa, ilustrowany, francuskit

animusz, kopciuszek, sztufada.

Znaczniki

::^
Musi, musim, wtenczas, tymczasem, arcy, zarazem.

wiczenie w czytaniu.

^^^^^^^ *̂&v



wiczenie w pisaniu.

Cyrk(u)larz, post(u)lat, f(u>ngowa, biegun}', regularny, try-

ang(u), Regulus, kanik(u)a, piast(u)nka,szyp(u)ka, hulanka, Sagunt,

burgundzki, Kalig(u)la, part(y)k(u)a, kapelusik, luY cyi\e)r, album,

acuszek.

Gdy rachunek sumienia le wypada, pewnie wtenczas i wjjlo- 1

7

wie jest zamt. — U -Starych bywaa regua surowa. — Z2_wicin 35

bior ziarna w^wjybornym gat(u)nku. — Kot zamsze gotowy, nie 52

uchybi min(u)ty, >-stan do rozmowy. — Czas jest acuch(e)m; 69

im dalej od Boga uYcieczesz, tern dale; i tern ci()szy Jacuch 2i_so- 88

b wleczesz. — Zapada prowincja nazywa si part(y)k(u)larzem. 106

§. 28. Podwójne samogoski

1) Przy zbiegu dwóch samogosek wpisuje si zazwyczaj

pierwsz z nich w porzedzajcy znak spógoskowy, albo oznacza

si symbolicznie, drug wypisuje si znakiem alfabetowym; i mona
czasem wyrazi take pionowem postawieniem nastpujcych po

niem znaków c, , t.

Tylko dla dwugloski au istnieje odrbny znak, który si tak

samo czy z poprzedzajcemi spógoskami, jak znak samogoski

» ;
gdzie jednak samogosk u wyraaoby si znieniem poprzedza-

jcego znaku spógoskowego, tam dla wyraenia au naley uy
t. zw. podwójnego symbolu : zgrubienia i równoczesnego zni-

enia tego samego znaku spógoskowego

:

au, audytor, hydraulika, Kaukaz, Sabaudzki.
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2) W niektórych przypadkach mona jedn albo drug sa-

mogosk opuci, szczególnie w nastpujcych zgoskach : ea, eal,

ya, /al, eiisz, c/on, bito, zyo, r/o, syo, /er, yent, yusz, ual, nap):

.-a c^ r), *r?- -?**-
Idea, specyaluy, faryzeusz, akcyonaryusz, .bibliofil, fizyogyiomia,

patryola, petisyowowany, Iraklyernia, pacyeni, n-uncyusz, aktualny.

3) Zgoski dya, fia, tya, chia, chwia, kwia, gwia oznacza

si przez silniejsze kocowe zgrubienie odpowiednich znaków dy,

fi, ty, chi, chwi, kwi, gwi:

Dyabel, parafia, tyara, parochia, chwiaem,, kwiatek, gwiazda.

Znaczniki.

Wszelkie wszelkiej, pó, pónoc, bdc, zaoy, zewntrz,

rozmyla, pójdzie, naszego, ludzi, wkad, drugi, czasach.

wiczenie w czytaniu.

•*) Samogoski wyrónione tustym drukiem opuszcza si.



*J£/^!^c^?~ a/'^.<^^£jtrff '.a

wiczenie w pisaniu.

Aerosta(ty)ka, kamea, yteatr, oaza, alia, ayrterya, Aryanin,
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aust(e)rya , balia , bat(e)rya , cykorya , dywizya , elegia , emalia ,.

Af(a)milia, fluksya, historya, hostya, mat(e)r(y)a. pedant(e)rya r

pelargonia, sym(e)trya, ytragedya, Cecylia, Julian, Zacharyasz,.

indywidu(a)lny, rytu(a)l, aeronauta, aurora, miaucze, pauza, Augu-

styn, Maurycy, muzeum, audytoryum, cyboryum. emisaryusz, ko-

legium, notaryusz, seminaryum. Wezuwiusz, gaik, ytai, klei r

choinka, koi, stroik, aorta, areom(e)tr, ^frazeolog, ideolog, yteolog,

Leoben, Leopold, bibl(i)ot(e)ka, bioskop, bulion, funkc(jr)onowa

,

kanc(y)ona, legion, milion, pens(y)onow , Dyonizy, Medyolan,

dyagnoza, Holandya, fiak(ie)r.

17 U nas pierwszy Brodziski zacz mdrze i gboko rozmy-

33 la o poezyi. — Dzi(e)ck(ie)m w_kolebce kto eb urwa hydrze,

53 ten mody Zjdusi centaury, pieku ofiar wydrze, do nieba pójdzie

72 po laury. — Beduinie opt(a)ny, gdzie l(e)cisz? t(a)m uragany. —
90 Perseusza do Rzymu na tryumf w^okowach prowadzono. — Gra-

110 fion suy do krelenia linii na planach i rysunkach. — Pierwszy-

130 ukad listu lub podania robimy na brulionie. — Od wielu lat wy-

149 chodzi ;vwWarszawie olbrzymia enycyklopedya ilustrowana. —
171 Przykuta do skay niewiasta, jestjio alegorya Polski, bdcej w.,nie-

193 woli. — Kada teorya oparta jest na hypoytezach. — Komedya bez

112 wszelkiej gbokiej myli, a przytem nieraz rubaszna, zowie si yfar-

131 s.— Egzamin klauzurowy odbywa si pod cisym nadzorem wJlo-

150 kau, którego przed ukoczeniem zadania nie^wolno opuszcza. —
172 Aryadna daa kbek nici yTezeuszowi, kiedy ten wchodzi do la-

193 biryntu, abv idc nie zbka si. — Do poycierania smyka uywa-
215 si kalafonii. — Grenlandya oddzielona jest od Ameryki pónocne]

235 cienin Dawisa i Baf^fjina. — Kapani rzymscy, którzy wróyli

254 zlwtrzewi zwierzt i z,_ptasiego lotu, nazywali si augurami. —
275 Eumenidy, boginie s,(e)msty i zego sumienia, cigay z,brodnia-

294 rzy.— yStolic Krainy jest Lubiana.— W^dawnych czasach Sycylia;

314 bya spichrzem Rzymu. — Monachium, stolica Bawaryi, ley nad

335 górsk rzek, Izar. - Szace miasta byy poytn artylery.

339 obsadzone.

§. 29. Tworzenie wyrazów ze spógosk j.

Spógosk t zastpuje si czsto znakiem samogoski i-r

zawsze dzieje si to, gdy j nastpuje po samogosce, a koczy
zgosk, n. p. w wyrazie: spo-koj-nie, nie w wyrazie: ka-ja; je-

dnak uywa si take ja, jo i j, w których ;' jest zastpione znakiem,

samogoski i; ja tylko w zakoczeniach wyrazów obcych na ta, ya.
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Dla zgoski je uywa si take znaku pomocniczego, który

jest pomieszczony w alfabecie. Znaki spógoskowe nastpujce po

tern pomocniczem je wypisuje si tak, aby o ile mona nie pod-

nosi ich ponad lini gówn, zatem podnosi si o wysoko
znaku maego tylko znaki k, l, n, , r, s, d, sio, f, szi; znaki

c, l eh po je przyjmuj cae w cigu cienkim kierunek ukony,

przed t oznacza si je znakiem dla spógoski j:

^^^° /O /

jele, jeniec, Jerozolima, jesiotr, kojec, jechaem, Lafayette.

Zgosk j oznacza si przez dodanie do je niecieniowanego

•wyka («) ; konieczne jest to oznaczenie przed c, , eh, t, i na

Jcocu wyrazów ; w rodku wyrazów, gdy niema dwuznacznoci

mona j zastpi znakiem je

:

J&, iw, jch, jt; pojtnie, boj, jcze, jzyk.

__ Znaków je i j nie mona uywa po samogoskach i, y,
gdy one wymagaj podniesienia nastpnego znaku, wtedy te wy-

pisuje si j znakiem alfabetowym; tylko w wyrazach szyje, yje
mona zaznaczy samogosk y przez podniesienie sz. do redniej

linii. Przed je, j nie mona oznaczy wyranie samogoski e,

a czsto take samogosek i i u; gdy niema obawy niezrozumienia,

mona tych samogosek nie oznacza:

myje, tvi;: wiej, szyje, yj, przyjemnie, mieje, gnije.

Czasem w tych przypadkach, gdzie j zastpuje si znakiem

dla samogoski i, mona to * opuci, szczególnie za dzieje si

to w dwugoskach ej, ij, yj i w wyrazach, gdzie po przybrance

jest j powstae z * lub , n. p. doj (do-ij, podejrzenie (pod-

rzenie). W wyrazach obcych na oznaczenie zgoski ye, ie, brzmice/

jak je, uywa si znaku je, o ile nie wystarcza zastpienie tej

zgoski samem e:



nai, bajka, stajnia, wojna, spójnia, wójt, klejnot, syberyjski,

:^::^::::^:::?£::^=^::::^
/

v '

hygicrut, pacyent, fryzyer, doj, pójdzie, podejrzenie, spojrzaa

Znaczniki.

.^O. jfcr <L/ „
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L»d, z kadego, w kadej, swoje, wasn, naszym, adnemu,

'~Z..óiXZT .

".".'. "j$~n£^p!zl^
sam siebie, samobójca, odlegle, tamten, kad, czsto, kro, czstokro,

.Oer, '£, c^s, jur, w°r CL,., ^ zzz
choby, gdv. poniewa, cóby, kiedy, pomidzy, dolad, - ocie

.....^- ; ^. *.!

abymy, abycie widzieli, umys, w umyle.

wiczenie w czytaniu.

7

EZ^S^552^ZC*Z^2Z^^^^&2;



2^£^,~J7~ UV O. <r/L/Lr>~C/^^S</l~)Crk



wiczenie w pisaniu.

yT(e)jesz, r(e)je, wi(e)je, dajesz, rodzaje, boje, pasuje,

karbuje, kuje, prónuj, darniujesz, bajeczny, pajczyna, jedwab,

jdza, jk, jelonek, jemioa, najemnik, jenera, skrojenie, ^-fajerka,

Jeroboam, Jerzy, jeli, zajeda, majtne, Maje(vv)ski, jzyczek,

je, kuryer, Gabryel, Hieronim, bibli, dywjzy, mozajka, rodzaj,

Szwajcar, -Tokaj, chwieQ)ny, Andrzej. Baej, Alojzy, rojny, wojna,

bibli(j)ny, edukacy(j)ny, kij, rójka, trójka, wuj, jad, jdro, major,

wojownik, Jowisz.

16 Jedzenie wtedy naj-lepiej smakuje, gdy si jest godnym. —
32 Jeszcze si ten nie^narodzi, coby wszystkim dogodzi. — Przy-

50 jemnie pi wod z^samego róda. — Czyje serce jest czyste, ten

69 ma spokojne sumienie.— (y)jc uczciwie niewdbaj o ze jzyki.—
86 Niejinogem ciebie przyj, gdy byem bardzo prac zajty. —
104 Módl si i pracuj.— Kiedy piwa nawarzy, to je teraz wy- pij.

—

122 Cóby rzek(_) wojewoda, Niesioo(w)ski stary, który ma dotd
139 pierwsze na wi(e)cie ogary. — Woasz Boga : on czsto schodzi

157 pokr(y)jomu i puka do drzwi twoich; ale rzadko wwdomu.— Czo-

n- wiek jest urzdnikom wysokiego stanu: cay wiat suy jemu,

193 a on t(y)lko Panu. — Kto na wieczno pracuje, drogo czas sza-

210 cuje; bo kiedy czas ustanie, skoczy si dziaanie. — WJiaidej

228 chwili ywota, czy przy pugu, czy wjtoronie, ni(e)chaj ci wjiimy-

250 le stoj: ojczyzna, nauka, cnota.— To hieroglif, pod jego zason
269 leca, myl gboko w_leytargu pi od lat tysica. — Kadej go-

285 diny obawiaj si z
t
drady. — Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie

300 dosta(te)k, t(y)lko puszczajc nas ^drowo. — oskot stóp s^roj-

317 nych cigle si rozlega.. — Tak krawi(e)c kraje, jak mat(e)r(y)i

334 ystaje. — Gdy penisz cnot, cierpisz trudy i kopoty, jeszcze

349 nie^jest cnotliwym, t(y)lko szukasz cnoty. — Czowiek wasn
368 prac i wysileniem do wszystkiego doj moe. — Co u ytrzewego

388 na sercu, to u pijanego na jzyku. — Czy za zwierzem wjodlegle

404 zapuci si knieje? — O wiosno, kto ci wtenczas widzia wjiia-

420 szym kraju! — Przed gociem serce i dusz wyla, w^kajdanach

437 naw(e)t karku nie^schyli. — Piosnka naj-przyjemnie(j)sza kademu,

453 gdy go chwal. — WJTobie ja t(y)lko, Panie, nadziej kad. —
473 Zsgoda buduje, niezgoda rujn(u)je.— Na wzór czujnego ogrodnika

491 pielgnowa te mode lat(o)role. — A klucznik poj mistrza. —
505 Posowie ziemscy na Se(j)mie ob-rady sprawuj.



Zrostki.

§. 30. Zrostki polskie pojedyncze.

Przed wyrazem mog znajdowa si rozmaite sówka, nada-

jce temu wyrazowi odpowiednich rónych znacze. Sówka te,

albo nie maj adnego znaczenia samoistnego, jak w wyrazach:

prze-, ob-, wy-, roz-ci, naj'-mniej, pra- dziad, arcy -biskup, albo

s przyimkami: przy-, w-, z- = -, na-, od-, po-, pod-, do-, nad-,

u-ci, przeciw -legy, albo wreszcie innemi partykuami: nie-ma,

pó- tor. Wszystkie te przybranki (praefixa) nazywaj si w ste-

nografii zrostkami, bez wzgldu na to . jakie jest ich gramatycz-

ne znaczenie; za zrostki nawet uwaa si bdzie przyimki, gdy

pisze si je z wyrazem, do którego nale, jako jeden znak, n. p.

dla-mnie, przez-to.

Zrostki rozróniamy : pojedyncze (wyej wymienione) i

zoone (n. p. po-roz-cinaó, od-po-iviedni), nadto prócz zrost-

ków polskich uywane s take w wyrazach obcych zrostki

obce.
Ogólna zasada w pisaniu zrostków jest: Zrostek pisze

si z reguy razem z wyrazem, przed którym si
znajduje (z wyjtkiem przed r, rz i In) i to tam, gdzie
si wyraz pisa zaczyna. Jeli jednak wyraz zaczyna si

znakiem rednim lub przeduonym, który powsta ze redniego,

n. p. b', p', wtedy zrostki (prócz prze, pi-zy i niektórych innych)

pisze si na linii gównej. Do tego doda naley, e niektóre zrost-

ki zlewaj si z pierwszym znakiem wyrazu w jeden znak, inne

cz si z nim przez wpisanie, inne wreszcie przez cienienie.

Zrostki polskie pojedyncze s:

Pi :?. :. .^..:zv;::.^.:4 3
t
Kr 77 ——-^-

na. nad, przed, za, o, o2>, od, pod, do, po, pro, roz, nie, prze,

A '"

&: :-* 'sz:zzz. ^:::x:z:z/:::^izzzi^;
::::::::"

przy, bet, przez, «, wy, w, z, pra, arcy. naj, przeciw, pot.

Z tych zrostków ostatnie cztery : arcy, naj, przeciw, pól, nie

zmieniaj swego pooenia i pisze si je po najwikszej czci o-

sobno ; inne za s ruchome i cz si z poszczególnymi zna-

.kami spógoskowymi w nastpujcy sposób :
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1) Zrostki na, za, o, ob, roz, nie, przez pisze si przed br,.

c, , yt, a czasem i przed z i , u góry tam, gdzie si znak pisa-

zaczyna , a przed -*•/ u dou na linii dolnej
;

przed wszystkimi in-

nymi znakami umieszcza si je na linii gównej

:

Nabia, zadowolenie, zadziwi, ofukn, obchód, rozkwyc, nie lubi,

-^zzi^zniiak^^^i
niefortunny, przez niego, opieka, obwinil,rozsun, oszukani, zazi.ibi,

2) Zrostki nad (nade), przed (przede), od (ode), pod (pode),

mona niekiedy czy z nastpujcem p w grup spógoskow
dp, równie zrostki do, po, pro w grupy zgoskowe dop, pop,

prop ; z innemi spógoskami cz si te zrostki tak, jak poprzednie,

wymienione w ust. 1.

_$ J£ yZ JL
Jlr. # -f * i^—^—^-

nad-p, przed -p, od-p, pod-p, do-p, po-p, pro - p.

Przedpiekle, podvieral, dopieka dopuszczenie, poprawa,

72^:zziB^rzrC"

—

^—

t

z^—

z

ife:

Y.a-Z',;:i"A\l. przedwieczny, odci, podstp, osipii, poziomy.

3) Zrostek tes moe by czsto zastpiony samem b, szcze-

gólnie przed s; ze znakami c, , p, p\ yt, yto, y/, czy si bez

zapomoc swego s:

-r*- --^ *- ^—
bez-c= bez-sc, bez-:bez-, bez-p= bez-sp, bez-p'=bez-sp\—i ^ ,

bez -t= bez- si, bez- to= bez -sto, ba-fo.



bezcielesny, bezprawie, bezsprzecznie, bezpiecznie,

bezstronny- bejoremny, bezsenny, bezdzietny, bezradny.

4) Zrostek wy pisze si osobno przed znakami r, rz, z, £ i

sp, ze znakami c, , p, p\ to, tr, czy si zapomoc pooenia wy
nad temi spógoskami, a z innymi znakami zapomoc cienienia:

Z^Z „J...
i^:=ir:;z;z:r-:izzz:::„.

wy-c. wy-, wy-p, wy-p\ wy -to, wy-tr, wy-sU

Wyciem, wypierze, wyprze, wytrawny, wyle, wytkn, wyzierJ.

5) Zrostki prze i przy pisze si osobno przed r, rz, z, £ i

, z innemi za spógoskami czy si je na wzór grup spógos-

kowych z r i rz, a mianowicie:

przed b, p i c:

prze-b-.vrzy-b, prze-b' :przy-V, prze- br: przy -br, prze-brz:

J%
7
L-t-^

7
-iH-#r—t

.
7
-±-

przy-brz, prze -p:przy -p, prze -p' : przy - p ,
prze -pr: przy -pr,

prze - prz : przy • prz, prze- c\ przy -c, prze - : przy -.
przed d, cz, dz, di, di i szcz:

^~—2h=^i S^r-

prze- d xprzy -d, prze -cz: przy -cz, prze- dr: przy - dr, prze-drzt

przy - drz, prze - dz : przy - dz, prze -d : przy - di, prze - szcz :przy -szcz.-



przed gt
eh, n, m, s, sz, , / \ kw:

prze- g: przy -g, prze -gr: przy -gr, prze - gl : przy -g, prze-gw:

przy -gm, prze -eh: przy-eh, prze-chr:przy~chr, prze-chw.przy-chw,

=2ZZ=ZSZ^ZZIZZ^
prze - w : przy - w, prze - w' :przy - tv\ prze - wl : przy - wl, prze - wr :

przy - wr, prze - wrz :przy - wrz, prze - tn : przy - m, prze- tii : przy-m\

prze -mr:przy -mr, prze - s : przy - s, prze - st : przy - st, prze-stw.

zx;::zzxiziJZc:zzz£zzzzKz:zzjfc ^&*."

przy - stw,prze - sir : przy- str, prze- strz-. przy -strz,prze- skl :przy-skl,

z:^::z:z^:zz^zz:^s;:::::zxz:z:::hI::^::^:z

prze - skr \przy - skr, prze - sl -.przy : sl, prze • sm : przy - sm, prze - sp :

przy - sp, prze - : przy - , prze - so : przy - so, prze - si : przy : si,

prze -
: przy •, prze - l • przy - l, prze -m' : przy - im\ prze - p:

Z2Z==£ZZ=ZZZZ
przy - sp , prze - sz -.przy - sz, prze - szl : przy-szl, prze - szw : przy-sztv,

/ . /7
' 7 '

prze-szt:
t
przy-szt, prze -

1

: przy - t, prze -tr: przy.- Ir, prze-trz:

::F:z::^;::

przy-trz, prze - tw-.przy - tw, prze -kw:przy-hv, prze- skw.przy-skw.



6) Przybrank i przyimek w, we pisze si zawsze z wyrazem,

przed którym stoj i dociga si zawsze od dolnej linii a do te-

go punktu, skd si wyraz pisa zaczyna; przed e wyraa si
zrostek lub przyimek w przez przerwanie pisma i przyoenie e

do w; gdy wyraz zaczyna si od /, naley zawsze ten znak pisa
w dó:

W biedzie., w cie, wcieky, werze, w febrze, w filarze, w filarach.

7) Przybrank i przyimek s, ze, (s), oznacza si w trojaki

sposób

:

a) znakiem 5 przed A/, H, eh i przed samogosk M, jako

przybrank take przed Y/. yt, c, , k, p \ p. Przed temi spógos-
kami zmienia si take i w pimie zwykem przybranka s na 5,

z wyjtkiem przed c:

O /
' ' 7 7 / /

5"/> 2 /> s-ft s-t, z l, s-t, s-ch, z eh, z-c,, s-k, s-p, s- p , z -i, z u

b) Znakiem z skróconym do poowy przed g, m, m , n, ,
w, w', przed samogosk e i gosk je. i jako przyimek przed k -.

—
T~~ ~~"t f TT

"" —?"~

*z-g, z g, z-m, zm, z-m\ zwi , z- n,

-..lzrz.~ ^.::rz^r:::..^x

z-w', z w', z-e, ze, z -je, zje* z k.

c) Przed wszystkiemi innemi spógoskami 1 samogoskami,

jako przyimek przed znakami c, . p, p', yt i y/ i tam
,

gdzie

jest w wymowie ze, ma kreseczk poziom (e) :

z-b, zb,c,z, z-d, z d, z-cz, z cz, z-dz, z dz, z f, ze-m, z p=ze-p , z p\

z s, z-sz=ze-sz, z sz, z t, z-z, z z, z -a, z a, z -o, z o, z-i, z i, z- u, z u.



Przed I, , r i rz oznacza si zrostek lub przyimek z w ten

sposób, e znaki te kadzie si na kreseczk wyraajc zrostek z :

z -l, z l, z-, z, z-r, sr, z- rz, z rz-

8) Zrostek u zlewa si ze znakami c, i, yt, yf, g, eh, m,
tri", p, p\ w, w\ s, , sz, sp, st w jeden znak, przed br wypisu-

je si znakiem alfabetowym nad lini, przed wszystkimi innymi zna-

kami znakiem alfabetowym na linii, a przed b, V, d, cz, l, moe
by zrostek u wyraony take zapomoc kreseczki wielkoci ma-

ego znaku, zaczynajcej si pod lini gówn, a pisanej w kierunku

pisma.

ti-b, u- b', u-d, u-cz, u-dz, u -di, u-szcz, u-k, u^k',u-lt

u-mr, m-m, u-, u-r, u-rz, u -z, u-, u-, u-br,

,
u-, u-t, u-ffu-g, u-ch. u-m. u-m', u-p, u-p\ u-to.

~C
*-*- *

7
""""' ~'"T " "'"

-jr~~ir
u-fó, u-ir, u-w, u-w', u-s, u-, u-szt u-sp, u-sL

Ubogi, ukamienowa, umrze, unia, urwisz, ntyka, uciua, ugoda,

Ty

>> JP — *^ .4
-:::cC:::::fc:z:::::^

uchwytny, utopia, utrwali, uwid, ustpienie, uprzejmy.

9) Zrostki arcy, naj i przeciw pisze si zawsze osobno, pó
mona pisa razem, gdy sam wyraz, przed którym pó si znaj-

duje, zaczyna si pisa od linii gównej

:

fo Z2cn_
y
./... ...........z....

f.u..C..r -"oZ=^:.
r Afexcs„., yjL./ Ls^

Arcybiskup, najchtniej, przeciwdziaanie, pónoc, pótora.



Znaczniki.
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A.
::uz

Widok, widokiem, naród, narody, narodem, przyjació, prawy,

sprawy, prawdziwego, niektórych, wczesny, -wczenie, innego,

> o? _c4 ^o
...-lr .JDy _ 7 , l....r '.....i.'S3.'7..L£I2.r
pierwsza, ludzkiego, swem, swym, tej samej, sami, sadzi,

- - *£ W—
3?;:.

nie moemy, (w)ród, - Rolwiek, jakkolwiek, aby, przedewszystkiemr

3Z: ZZZ
w te, byle tylko, bardziej, -ciem.

wiczenie w czytaniu.
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wiczenie w pisaniu.

Nachodzi, naosta(te)k, naroe, nasikn, nastrca, nasu-

chiwanie, najemnik, na(j)mowa, nad(e)le, naddarty, nad(ej)

,

nadpyn, nad-rabia, nadszt(u)kowany, nadzorowa, przedmie(j)ski,

przedmurze, przedpokój, przedtakt, zacofani(e)c, zacznik, Zamo,
zasid, zatkn, zachwycenie, zanik, zastyg, Zaduszki, za-lutowane,

za-rumieni, zalubiny, zasnute, zatrudni, ochrona, ociemniay,

odzie : ocie, opucna, osabienie, ostrugany, owia(d)czenie, oto-

czony, otrzewi, ozocony, ozna(j)mienie, obcia, ob(e)drze,

ob(ej)rze, ob-rba: obraca, ob-rzuci, obstawa, ob-wód, odcisk,

od(ej), od(e)pchn, od(e)tn, odamki, odpis, odpyn, odsonity,

odstpi, odstraszajcy, odtrceni, od-waga, podbiedz, podci, po-

d(ej), pod(e)rzn, podkop, podoficer, podpalenie, podpatrzy, pod-

pora, pod-robiony, pod-rywa: podrygi, podcielisko, Podbipita,

podsuchiwanie, podwyka, podziw: pociel: poci, pof(o)lgowa,

pohabienie, pó(j), pokusa, po-liczek, poniej, popd, popis,

popoch, poprzeczny, porosty, pospolity, pos(t)a, postpek, po-

wiadczenie, potga, potoczek, potw(i)erdzenie, poziomki, pozory,

docinki, doigra, dojedanie, do(j), dopala, dopyw, dorwaem:
dorywczy, dosid, dosownie, dostarczy, dostaje, dotkliwy, doty-

kalny, rozbitek, rozcige, rozdzia: rozciel: roci, roz(ej)d, roz-

jem, roz-upa, rozstanie, rozstrzelony, roztocze, niecnota, nie-rz(e)-

t(e)lny, niesmak, niestosowny, niesumienny, nietknity, przechowa-

nie, przecigle, przegroda, przemdry, przepona, przescz, przedzie-

ra: przecierado, przeskroba, przestpienie, przeszkoda, przew-

cha, przewodnik, przewrotny, przerocze, przecinek, przeznaczono,

przeliczanie, przemilcza, przepyne, prze-rywanie , przesilenie,

przesyka, przecudny, przybda, przyciganie, przyczoga, przy-

drony, przygoda, przymkn, przyobieca, przyprowadz, przysiga,



przysig, przysposobienie, przystrojenie, przyszy, przywizanie,

przychyla, przyczai, przygity, przyimek, przysypano, przychód,

przydusi, przymurowanie, przypuszczalnie, przysun, przytumisz,

przytulisko, przywrócony, bezbonie, be(z)bronnie, bezkostny, bez-

owocny, bezimienny, bezduszny, ubiedz, ubra, uchwaa, uci,
uczestnik, udaremni, udwignie, ugaszcz, ugrupowae, ukony,

Ukraina, uamek, ulewa, umocni, umiejtnie, uniony, uporny,

uprz, uraczy, usadowienie, uciski, usilnie, usucha, umiech,

ustawicznie, ustro, uwici, uszczerbek, utskniony, wyciosany,

wydzieliny, wyora, wypowiay, wyskok, wyswobodzenie, wy-

tworny, wywiczy, wyfryzowany, wykwintny, wypryski, wycieli,

•wystroi, wytyczenie, wyudzi, wypóka, wyrugowany, wystudz,

wyszumia, wydajny, wcieklizna, w(e)tknie, w wierci, zbdzi,
zdoa, z(e) dbem, z(e)skroba, zgoa, zmora, zwizany, zdysza-

ny, z(e)lywie, zgryzem, zrywali, zwolennik, zburzony, zdruzgoc,

z(e)psuty, zeszczupla, zók, z grajk(ie)m: zgraja, z piknym:
piewem, pradziad, praszczur, arcykapan, najgorszy, najlepszy,

przeciwdziaanie, przeciwstawienie, póczwarta, pógosem, pókula,

pómisek.

Nie znamy przyczyn wielu zjawisk przyrody. — Siedzi(e) 14

w \(e)cie w miecie nie^Jest zdrowo, pi-zeto, jeli kto moe, ni(e)ch 30

wyjedzie na wie. — Przyszedem do^was w nastpujcej spra- 46

wie. — Jeli clicecie mi(e) wczesny zbiór, siejcie jczmie wcze- 60

nie.— Przykady najlepiej ucz. — Zdrowie jest najce(n)nie(j)szym 76
"

darem Boga. — Niekiedy jest prz(y)kr rzecz pracowa, ale za- 94

wsze sodko jest zbiera owoce. — Krawi(e)c przymierzy mi dzi 1 10

narzutk, ale zaraz dostrzegem, e przemieni mat(e)ry- — Garr 129

ciami zbiera pienidze rozrzucone na pod-odze. — Podmiot, o- 147

rzeczenie, przedmiot, przydawka, d(o)peniacz i okrelenia s cz- 165

ciami zdania. — Wród serdecznych przyjació psy zajca zja- 181

dy. — Przybieeli do Betle(e)m past(e)rze. — Haby i wrzc 198

wod nie zmyjesz. — Izraelici byli wybranym narodem, przezna- 218

czonym do szerzenia wiary prawdziwego Boga. — Jakkolwiek 235

w twardej Bóg dowia(d)cza próbie, zapomnij o swym proszku, 250

zwa na ogrom wiata; ta myl wielka pomnieO")sze zapay przy- 267

studzi. — Rozpacza, jestjto ze dodawa do za. — Nawet gupi 284

si przydadz, iyleJ.ylko poczciwi i pod mdrych wadz. — Uderz 303

w stó, noyce si od(e)zw. — Pan Wojski pozna z dala, rce 320

jozkrzyowa i z krzyki(e)m podrónego wit(a) i caowa. — By 33S
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355 nas wiat uszanowa, szanujmy si sami. — Czyny wasze ni(e)ch.

370 wia(d)cz za was, a nie czcze sowa i przechwaki. — Da c
390 Bóg dary, uywaj-e miary. — Czuj si cigle rozstrojony i dra-

407 liwy. — Dalej z posad bryo wiata, nowymi ci popchniem to-

423 ry. — Na ocie podwoje otworzy. — Przypi kwiat(e)k do ko-

445 zucha. — Noe wypuci gobic z korabia, a ona przyleciaa,, nio-

457 sc gazk oliwy z zielonym Uciem. —

§. 31. Zrostki polskie zoone.

Zrostki zoone powstaj przez poczenie zrostków prostych>

w jeden znak, który pisze si i czy z wyrazem tak, jak ostatni'

zrostek. W szczególnoci jednak pamita naley:

1) Nastpujce zrostki pisze si oddzielnie:

:::^::::^^:::^^;zzzlz;z::::^::z^z;:::::^:z::^z

prze - o, przy - o, prze - ob, przy - ob, prze - tvy, u - wy, u- pod, wy-roz-

2) Przed zrostkiem w pisze si zrostki na dolnej linii:

^-^-r-^^^-^r ;=/, "^jh ~phr

tta-w, nie -w, po- w, od -w, bez -w, wy -w, u -w, za-w\

czsto jednak opuszcza si zrostek w, a z reguy dzieje si to-

przed znakami zaczynajcymi si u górnej linii.

3) Ze zrostkami o, ob, roz, po i pod zlewaj albo wpisuj

si inne zrostki przed nimi stojce w jeden znak:

^uLr-jjL. jK
7

J2;_"' \z;::..:jy '..:4^l„ZJL r

ob -o, od- o, nad - o, przid - o, pod -o, bez- o, bez - ob, bez - rozs.

&!...

~r;
~

r, 77- ~ ~n rr~ tt~ .Cy.

prze- po, przy -po. -wy po, bez- po, u -po, do -po, od- po,

....>? ....£. _.../C. _J a... _~A _

nad-por

_/.._
C, u.., h, .2T7 XTr . ..... €.., ó...

r

przed -po, pod -po, po -pod, u -pod, prze -pro, przy -pro, wy-pror

::l:"~:u: .:: ....:X cc.
u -pro. do- pro, ad -pro, nad -pro, pod -pro.
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4) Dla wyraenia zrostka u, znia si zrostki przed nim sto-

jce , ale mona take « wypisa znakiem alfabetowym
,
gdy to

jest wygodniejsze:

^^~:^Z^-r---^-r- ^ =3=
na - u, nie - u, roz - u, nie - roz - w, wy roz -u, bez- roz - h,

ob -u, od -u, pod -u, nad -u, bez -u-. za -u-, po -u.

5) Zrostek bez, jako pierwsz cz zrostka zoonego, zazna-

cza si samem b, (z wyjtkiem zrostków bez-o, bez-roz):

bez - na, bez - nadt bez - prze, bez - przy.

6) Zrostki zoone ze zrostkiem z oznaczaj si w nastpuj-
cy sposób :

a) gdzie zrostek z wyraony jest kreseczk (§ 30. 7a.), tam

on po innym zrostku lub przyimku w, oznacza si odwróconem s

:

w-z-b, w z-b, *v z-cz, w-z-d, w z-d, w z-d, w ze- st,

w ze-sz, w ze- m, nie -z-b, wy -z-b, przy -z-b.

b) gdzie zrostek z wyraony jest skróconem z albo znakiem s,

tam w zoeniach oznacza si, zwykem 5:

ti) z-c, ws-f, tuz-g, ws-k, w-s-k, wz-m, w-z-»i, we-z-w,

wy-z-n, wy-z-m, wy -z- w,

c) przed l, l, r, rz, n \ oznacza si zrostki w-z, nie-z,

po-z, na-z pooeniem znaków /, , r, rz, n, na znaki w, nie,

po, na:



_
7
,,...3/ .

z-l, w-z-r. tv-z-ro.

^-z^;:z.^..7 ^'
w-z-n, w-z-n*

ZUu
nie -z-l. nie - z- , •nie - z r : nie prze, nie -z-ro, nie-z-rz:

—\\ z::n^:

nie - przy, nie- z- n. po-z-l, p-z-, po-z-r:po-prze: po -z-ro.

:.cnir::cyr ::&:.

po- z- rz: po -przy, po-z-u, tta-z-l, na-z-, na-z-r:na-pm»

..J&~Z71s%AZ^Z

na- z-ro, 'na- z -rz: na -przy, na-z-n,

d) zrostek lub przyimek z czy si z innymi zrostkami we-

dug regu podanych na str. 93.

"TT..£C ~^sr ^~
-Ly

"
'-VjL...-<j&.

7
h, A

Z na z nad. z naj, z przed, z za, z- o, z o, z ob, z od. z pod. z do.

r

.

r&" -,KS 0-1/

z po s-po, z roz. z nie, z prze, s prze. z przeciw, sprzeciw*

cA., ~6, :V—z, -/..rJZ,n^_r* -9 ._,..,

zprzy, s-przy, z-bez, z-u, z wy, z w, z-ze, ze z-l, ze z-wr, z pól, s-pól.

7) Przyimek w czy si ze zrostkemi zaczj najcj mi wyraz

wedug reguy podanej w § 30, 6; odmiennie pisze si:

-ZSL-. 33L
w, wpó, wspó, napoi*•) prze:rvr, w przeciw, w przy.wn,

Przykady.

-*fcrT^ dO/zi 23eZ2?3r.._^L2;

Naprzemian, na wspak, nadpowietrzny, zaprzysig, zawzi.



obumary, odpowiedzialny, odwzajemni,podochocony, dopowiedzenie.

pozazdroci, poodstpowali, popodlewa, porozcielano, poulatwia.

powypacano,powzlatywali,nicobliczalny,nieprzychylny,nieprzyzwoily,

niebezpiecznie, bezsprzecznie, nieuchronny, niewypaci, niezrozumiay,

przenajwitszy, przyozdabia, bezprzedmiotowy, bezustannie,

bezwstyd, upominek, wywdziczenie, wspólnik, wlec \wlei : wzle,

_..^^...r!r
7....^^zfr. 22u-4 \irzi££z:zi:.

iffe wzniesieniu, wprzyszym, sprzymierzeniec,zestrzelcem,zErnestem.

Znaczniki.

W _//2_ ^ «^_&£
lz...^__j?lzzzz;zzz:/3; V.r ZIZZIZ

Rzecz, rzeczy, natury, dobro, wasny, swojej, swoj, swoim*

ludzkie, jaki, wszystkiego, adnego, drugich, narodowego, z których,

*yf J*i ^ /
r——<a_., <^A..., £v.r

"._, Ly. J.~r
z której, przemoc, -nie przywyk, powinna, chc, kae, w to,

•na to, za to, wszystko to, abym, dopókii., -o=- wo, - oci=- woci.



wiczenie w czytaniu.

/O (O /J/O &

«^JC^.^ZZ2!^^^ ^Uu^/^i^/ZJ^iZ.



£ZZ^!^£^^

j^2^kJL~o-~ffiKj^Jyy^—ecu/



UuuJl^ /^u?^rf'~//LC&rt^L^/Ui?

r7f

CUM,™t&^ .^c/L Doz./?:jecic^^C- Ofc^-A

jolo.^w^-.^^>,/^y^. lf

wiczenie w pisaniu.

Naobieral , naosta(te)k , napodziw , napominasz', nauywal ,.

nawydziwia , nawpuszczal, na(w)zajem, nazb(y)t, nacinano, na-

sprowadza, napóywy, zaochocil, zaoszczdzi, zaprzesta, zauwa-

yem, zawyrokowa, za(w)stydzony, opodal, oniemielony, obora,

odosobniony, odpokut(o)wa, odprzysiglem , od(w)dziczenie, pod-

powiadanie, dopomaga, doniedawna, ponalewa, ponawizywali

,

ponazywam
,
pozaciga

,
poza(j)mowali : pozamawiali

,
poocieram ,

pooblekal, poodmraali, popodsmala, porozdzielano, poniewierka,

poprzecina, poprzewraca, poprzysig, poprzywaszczali , poumie-

rali, pousuwal, powyciga, powykopywali ,
powyprowadzam , po-

wyrywano, po(w)ciskali
,
powprzgano, powpisywae, powstanie ,,
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po(w)tyka, pozdrowienie, pozmiat(a)no, poznikali, pozrzucali, po-

spuszczam, rozochoci, rozpogodzio, rozprzedany, niezabawem,

niezachwianie, niezapomniany, nieobronny, nieopatrzny, nieodczny,

niepodkarmiony, niedobór, niedorost(e)k , niepocieszony, niepodo-

bny, nierozdzielnie , nierozwany, nieprzedajny, nieprzeliczony, nie-

przestanie, nieprzygotowany, nieprzyt(o)mnie, nieuczynny, nieuko-

jony, nieurodzaj, nieustannie, nieuwaga, nieuyteczny, niewyczer-

pany, niewysuchane, niewytrwale, nie(w)dziczno, nie(w)wiczo-

ny, niezdatny, niezdrowy, niezespolony, niestrawiony, niestworzo-

ny, przeodzia, przepowiednie, przewybornie, przyobiecae
,

przy-

powiastka, be(z)nadziejny, be(z)zasadny, bezoboczny, bezprzestan-

nie, unaoczni, uorganizowany, udowodnisz, unieszczliwi, uprzy-

stpni, wydoskonalenie, wypoczynek, wyzwolenie, w zaraniu,

z nadziei, z nadprzyrodzonej, z przedostatniego, z zaniedbania,

z ozdrowieniem , z podupadych, z porozwizywanych , z rozpo-

startymi, z niezmiernem , z przyzwoit(y)m , z bezporednich , z u-

pokorzeniem. z ubezwadnionymi, z wypoyczonem , z wpisanych,

z zespolonych, w nadliczbowe, w zastoju, w roznamitnieniu

,

w przewinieniu, w przybrance, w przecigi, w bezprzedmioto-

wym, w uzasadnieniu, w wytwornem, we wdzicznem, w zebra-

niu, w zgiek.

Ten, który wiele myli o swoim rozumie, pewnie niewiele 18 :

umie. -- Cho wszyscy dobrze wiedzieli, przecie nikt nam oJem 34

niew(w)spomnia. — Czowiek zarozumiay upatruje w sobie wszyst- 50

kie zalety. — Mamy cztery pory roku, z których najprzyjemnie(j)- 68

sz jest wiosna i jesie. — W grze w karty niejeden ju zaprze- 84

paci swój honor i swoje sumienie. — Wzniós() gow, cicho 100

wszdzie, do okien si skrada. — Gowa, z której wos przemoc 115

odara be(zw)stydna. — e zamknity w skorupie niewygodnie 132

siedzia, aowaa mysz ówia, ów jej odpowiedzia: Miej ty so- 150

bie paace, ja mój domek ciasny, prawda, e nie(w)spaniay, szczu- 168

py, ale wasny. — Znowu wzmaga si burza, ulewa nawalna.— 186

Spór ich potem w dozgonn przyja si zamieni. — Ty nocn 202

ros na suche zagony spuszczasz i wczesny deszcz nieprzepaco- 220

ny. — Nie(w)tykaj palca midzy drzwi. — Patrz, jak nad jej wo- 234

dy trupie, wzbi si jaki paz w skorupie. — Przeszedem liczne 250

kraje i nikt mnie nie móg nauczy, w czem polega szczcie. — 266

Jzyka zapomnia w gbie. — Rozum przeprzesz, ale uporu bez- 284

rozumnego nigdy. — Co si ze mn dziao, jakiem truchla, dra, 301.
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:320 paka, dorozumi(e) si kady moe. — Kadu(y)cie oznacza prze-

338 kroczenie wadzy z podeptaniem prawa i susznoci. — Uczeni

362 gotuj si na to lub na owo, ale czasem niedogotuj sie i dlatego

382 mamy wielu niedowarzonych. — Nienasyconym nazywamy tego

,

402 którego dzy nic zaspokoi niezdoa. — adnego czowieka w nie-

420 nawici nie miejcie. — Zgoda buduje, niezgoda rujn(u)je. — Nie-

439 poszlakowanym jest ten, na kogo naw(e)t cie pod(ej)rzenia nigdy

454 nie pad.— Ruch niespodziany wszcz si w kocu stoa. — Dzieo

474 przez nieudolny umys wykonane, take jest nieudolne. — Rado
493 mnie niewypowiedziana opanowaa. — Uprze(j)moi gospodarza,

510 grzeczno gospodyni , wszystkoJto niewymowny dawao wdzik
528 domowi. — Niezomna wola ugina si niejprzywyka. — Bole
544 drczy mnie niezmierna. — Wielka odpowiedzialno-, jak wzi
563 na swe barki, pobudzaa go do coraz nowych wysile. — Jestjto

587m zacnoci f(a)milii znamienity, ale na fort(u)nie podupady i zu-

604 boay. — Podziwiaem jego wielk po(w)cigli»i>o<5 w gniewie.

—

619 Modzieni(e)c przystpi(w)szy pozdrowi nas piknie. — Kio mil-

636 czy, zezwala. — Tak kae przyzwoito — Z postpem nauk u-

656 doskonal si wszystkie wynalazki. — Upominek jestJto dar dany

678 na pamitk, jako zadat(e)k przyjani i pamici, eby jego widok

697 przypomina jego dawc. — Do Ciebie woa lud upokorzony,

713 w(e)sprzyj go, Panie, wit rk Twoj. — Szli ze spuszczonem

731 czoem, penem wspomnie bólu. — Omyki i uchybienia drugich

750 wytyka naley skromnie i z wielk wyrozumiaoi«'#. — Dumny
768 moc swego mjesta(t)u wzniós() si nad czowieka i pogrozi

.780 wiatu. — Wszystko, co umiem, tobie za(w)dziczam. —

z^-^
§. 32. Zrostki obce.

Najwaniejsze zrostki obce s:

~
t.....

y
- .r._

7
, 33 r /&,; eZ^IIjLy ^-^

a, {ab, abs,) a, (an) priv., ad, ana, afnfi, ant, anty, archi, apo,

autor circum, de, dia, dys, ek, e, ex, epi, hyper, hypo, en, in,

inter, entre, intro, kata, meta, ko, kon, contr, kontra, extraf



inlra, ultra, mono, ob, per, pre, re, para, pert. pro, proto,.

/ 6 T o I 6 ^ r

"syn, super, supra, su, (sub, suk, sus), trans, nni.

Osobno pisze si zazwyczaj zrostki a (= ab), amfi, ante r

circum, kata, meta, pert, proto, inne za, jeeli tylko moebne,.

czy si z wyrazem; nadto zrostki ad, ana, apo, de, dya, dys,

ex, e, epi, en, in, kon, mono, ob, per, pre, re, pro, syn s rucho-

me, t. z. stawia si je tam, gdzie si wyraz pisa zaczyna.

Gdy zrostek zmienia swoj kocow spógosk, zalenie od-

wyrazu, do którego naley, wtedy mimoto znak tego zrostka mo-

e pozosta bez zmiany, wolno jednake czasem w wyrazach ob-

cych, w których etymologiczna analiza pochodzenia sprawia ucz-

cemu si trudnoci, wypisa wyraz ten fonetycznie.

Przeto mona pisa:

abs,an, dk, al, ar, im, ii, ir, dyf, em, ep, kom, ok, op, sym, suk, sus.

Przez poczenie zrostków ruchomych z pocztkowemi spó-

goskami wyrazów powstaj nastpujce zestawienia:

•f--
- JL f.

J J ../...

dk-c, af-f, at-t, an-alf, apo -sir, ae-f, de-t, de-st, dys-c,.

:.:^i3:;.:3™^
dys-p, dys-t, ex-c. ex-k, cx-p, ex-qu, ex-t, ex-st, ex-tr, exs,

% 7?

/ /j i r r / y /p// r

e-d, e-f, e-g, e-l, e-m, e-n, e-r, epi-st, epi-l, in-f, il-Ju,

C ' c / £ r L r
ry / ' 7 '

im-p, im-pr, im -pi, em-pl, kon-f, kou-lr, kon-s, kon-st,

^::::^=:^;:
2y~

....!*£.....

kom-p, kom -pi, kom-pr, mono -to, ok-c, of-f, ok-k, op-pr



-^ &zz:&;zzzzz^
": 7 / cS
per-b, per-c, per-p, per-f, per -l, per-d, per-g, per -w,

zj^czzzzs^zzht^zz^
per -iw, per-s, per-sw, per-sp, pre-b, pre-c, pre-p, pre-f,

pre-t, re-b, re-c
}
re-p, re-f, re-t, re-s^pro-c, pro-/, pro-st.

Przykady.

Absolutnie, abstrakt, adjuukl, analfabet, anatomia, amjiteatr, antenaci
r

antyteza,architekt, apostrof, automat, circumjle*,detektyw,dyapozytywr

dysponowa, exlrakt, emfaza, epitet, injinilwus, interlokutor, antrakty

ZZ^zzZ2hz^ZJ^. ri.
. 2ft°i ^Y> '

/ / Ca. /
katafalk, metafora, koncept, Konstanty, kompromis, objeklyw,

perpendykiel, perswazye,prefekt, recepta, rekonstruowal,skonstatowa,

ZZI^ZZZZzzZZZZZZn^

akompaniament, monogeniczny, kontrabas,exlraordinarium, parapet,

....a...

Za&CZ z&^:::n^zzznk
j£*C/'"

peryferya, synteza, proscenium, profesor, protojerej, substrat.

Znaczniki.

SZ^ZZZ^==J2^ZZ^
Rzd, przyrzd, rodek, dobro, w ludziach, Europa, prawdziw,
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A-/ V ~/V n
2^::::::::zz uf>- "71""

./Z.
' y r 7 Z '

iwfie/, w której, którzy, niektórzy, siebie samego, jakiem, w ich,

Z2t::2
nic widzi, mona, nie byo, jeeli, cy.

wiczenie w czytaniu.

'-Z12L̂ ?zra

/ / 7/7 / V/. / t. / /
;zz^zz;

£$S

^
/^V

^^s^^^^^n^/
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-%£ A^/ir\^Mfi

^^crv/Ui/3lc^/^(^,/2ou;%
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aJ^2- &rY^Q^VU^>/J%^6^*. 9-

wiczenie w pisaniu.

Absolwent, adorator, adwent, admira, akomoduje, akcyza, aku-

ratnie, alegorya, alians, allodyum, anektowa, areszt, aspirant, asymi-

luje, atrakcyjny, ateusz, attache (atasze), aurowy, anachor(e)ta

,

analiza, anatema, amfibie, antecedens, antidotum, antymon, antypa-

tyczny, archidyakon, archimandryta, archipelag, apolog(e)ta, apo-

stata, apostoowie, autochton, autokrata, zdetronizowany, dedykuj,

definiowa, deegat, deliberowa, detachement (detaszman), zdetermi-

nowany, defrauduje, deport(o)wany, depot (depo), dyafragma, dya-

mCe)tralnie, dyagonalny, dyoptryka, dyrygowa, dysertacy(j)ny, dj'S-

kusya, dyskretnie, dystrykt, elegia, elipsa, egzamin (examin),

egzemplarz (exemplarz), ekspedyowa, eksperyment, eksploatuje,

epigram, epilept(y)k, hyperbola, hypokryta, hypoteka, ilustrowa,

impert(y)nent, imponowa, impuls, index, indywidu(a)lny, infamia,
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informowa , infuat, inkaso, inkorporowa, inkwizytor, instytut, in-

tabulowa, intendantura, interdykt, interpelowa, introligatorski, in-

walid, inwest(yt)ura , irygator, katakomby, kataplazm, katarakty,

kat-echumen, kat(e)gorya, katoptryka, kolektura, komandor, komisya,

kompas, kompleks, komplet, kompromis, koncert, koncilium,

kondukt, konfiskata, skonf(u)ndowany, konjunktura, konkordat,

konserwatoryum , konspirator, konstytucyjny, kon-sumowa, kon-

trabanda, kontrakt, kontrasygnowa, kontrowersya, kontynent, kon-

wekcyjny, konwikt, konwój, ultralibera, monarchia, monolit, ob-

serwowa, obskurant, ofenzywa, ofic(y)al, okcydent, oponowa,

perora, predykat, prenot(o)wa , prenumerata, pr(e)parat, prezes,

reakcy(j)ny, ref(e)kt(a)rz, regenerowa, rekognoskowal, rekonesans,

r(e)cydywa, regiment(a)rz, religi(j)ny, remiza, r(e)p(e)tyer, zrewido-

wa, rezygn(u)je, reduta, r(e)produkcy(j)n3', reklamujesz, resursa,

rezerwa, rezultat, rekwizyta, parabola, parafia, paralaksa, parasol,

perypetye, synagoga, synod, sym(e)trya, sympatya', profan, pro-

gnoza, propaganda, propinator, protegowa, protoplasta, subskry-

bowa, sukcesya, suplika, su(f)fix, suplent, ultramaryna, uniwer-

salny, translokowa, transport, transwersalny, trawest(o)wa, trans-

f(e)rowany.

17 Wieniacy w naszym kraju przedaj swoje grunta i emi-

37 gnij do Ameryki. — Hypoteza moe prosto i jasno wszystkie

55 znane fenomena tumaczy, a przecie niejby prawdziw. — Czy-

71 nic ten wyrok bardziej si af(e)kt(e)m, ni susznoci uniós(). —
•91 Szt(u)ka duga, (y)cie krótkie, to aforyzm Hypokratesa. — Analo-

110 giczne choroby maj podobne symptomaty. — Mam do^niego ta-

128 k antypaty, e sam widok jego wstrt we mnie budzi. — Czlo-

147 wiek apa(t)yczny adnego uczucia nieprzy(j)muje i w drugich nie

168 obudz. — Podrczniki naukowe aprobuje do uytku w szkoach

189 Rada szkolna krajowa. — Desperacja mnie ogarnia, osta(t)ni promyk

205 nadziei dla^mnie zagas(). — Kto na przedpieklu mieszka, dyaba

224 w kumy prosi. — Czy nos dla tabakiery, czy ona dla nosa, bya
242 wielka dysputa. — Czoiviek egzalt(o)wany nie widzi rzeczy tak,

265 jak one s, ale jakgdyby byy podniesione do ide(a)u lub do naj-

284 wy()szej potgi. — To energiczny rharakt(e)r, niepoprzestaje na

303 sowach, ale co postanowi, to umie do koca doprowadzi. —
324 Napatrzyem si tego, jak czstokro najlepsze mtencye le tuma-

343 czone byy. — W osta(t)niej katastrofie kol(e)jowej niejbyo na

360 szczcie ofiar w ludziach. — Uczyniem kompromis ze swoim s-
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siadem. — Superarbit(e)r jestjto sdzia polubowny. — Zapomoc 379

ogoszenia subskrypcyi kraj moe zacign poyczk. — Sejm 397

krajowy udziela subwencyi zakadom majcym na celu dobro po- 419

wszechne. — Czowieka niepimiennego nazywamy anal^f(a)b(e)- 437

t. — Niejnaley si chlubi wielkimi i zacnymi antenat(a)mi, ale 459

wstpowa w ich lady. — rodki antysep(t)yczne su do opa- 477

trywania ran. — Po zesaniu Ducha witego rozeszli si aposto- 497

owi po caej ziemi, aby ogasza nauk Chrystusow. — Desty- 518

lowanej wody mona dos(t)a w kadej ap(te)ce. — Soce za- 535

krel swoim ruch(e)m pozornym na niebie eklipt(y)k. — Olbrzy- 553

mie magazyny zboowe zaopatrzone s w elewatory. — Najlep- 574

szym rodk(ie)m przeciw hypochondryi jest praca, wród której 590

zapomina si o wszystkich urojonych cierpieniach. — Najsaw- 607

nie(j)szym w Polsce improwizatorem byl Adam Mickiewicz. — 623

Przyrzd sucy do wytwarzania prdu indukcy(j)nego nazywa 643

si induktorem. — Inspektor krajowy lustrowa szkoy naszego 662

miasta. — Popd do wykonywania pewnych czynnoci u zwie- 679

rzt nazywamy instynktem. — Warto moralna naszego postpo- 698

wania zaley od intencyi, jak si w dziaaniu kierujemy. — Lu- 719

dzie genialni odznaczaj si nieraz wielk intuicja. — Wilgotny 741

kompres niezmieniany dziaa jako okad ciepy. — Tadeusz Ko- 759

ciuszko nosi kon^f(e)d(e)ratk. — Na kongres zjechali si dyplo- 777

maci i delegaci z caego wiata. — Jarzyny konserwuje si przez 798

wysuszenie. — Ujnas przedmiot(e)m monopolu jest oprócz tyto- 816

niu take sól i proch. — Perpet(u)um mobile nie godzi si z zasa- 835

d zachowania energii. — Niektórzy ludzie lubi popisywa si 856

w rozmowie paradoksami. — Urzdnika stojcego na czele de- 876

part(a)mentu we Francyi nazywaj pref(e)kt(e)m. — Jako preytekst 895

uwolnienia si od tej cikiej pracy poda dbao o swe zdrowie. — 914

Jan ma preYtensy do Jakóba o znaczn kwot. — W Polsce 931

nazywano prezydenta se(j)mu marszak(ie)m. — Wynagrodzenie od 950

wypoyczonego kapit(a)u nazywamy procent(e)m. — Starsi nau- 971

czyciele w gimnaz(y)ach maj tyt(u) pro*f(e)sora. — W gowie 9S8

jego do(j)rza szalony projekt rzucenia caego swego majtku na 1009

szal i to t(y)lko dla dogodzenia amb(i)cyi. — Adam i Ewa, to 1030

protoplaci wszystkich ludzi. — W Polsce wolno stanu sza- 1045

ch(e)ckiego otwieraa reformacyi wstp do kraju. — Retorta jestjto 1066

naczynie szklane lub m(e)t(a)lowe, uywane do destylacyi. 10SG



§. 33. Zakoczenia.

Zakoczenie wyrazu stanowi ta cz kocowa wyrazu, któ-

ra z niego po odjciu pnia pozostaje; skada si ono zazwyczaj

z przyrostka (suffixum) i z kocówki.*,)
Przyrostków i kocówek jest w jzyku polskim bardzo wie-

le, ale tylko niektóre pisze si odmiennie lub te czy si z pniem,

w inny sposób, niby to naleao wedug prawide tworzenia wy-

razów.

1) Przyrostki, które pisze si nieprawidowo, s nast-

pujce :

cie, cyc, o, siwo, ist, yst, óru, nienie.

Przyrostki te cz si z poprzedzjcemi je spógoskami takr

jak tego pocztkowy znak przyrostka wymaga

:

przed cie, cye opuszcza si samogoski c i i\ e w razie po-

trzeby mona tak, jak przed H, dopisa kreseczk, i za wypisu-

je si wtedy, gdy ono zastpuje j; w wyrazach ycie, szycie pod-

nosi si s i 52. dla wyraenia y, do redniej linii

;

o i ón> cz si ze spógoskami tak, jak o i u, tylko zgt

cli, k oba te przyrostki, a nadto o z sz i i, cz si odmiennie

;

w ist wypisuje si i przez podwyszenie nastpnego s;

stwo czy si jak s, w ctwo (=tswo) i dziwo mona opu-

ci c lub dz i oznaczy je samem tylko iwo;

nienie (przeduone nie) czy si, jak nie :

ecie, icie, icie, jeje, jecie, szycie, ycie; o, wo, bó, bno,.

Iro, brno, co, czo, czno, do, dtto, lo, Ino, mo, inno,

ko. wno
% po, pno, ro, mo, dro, drno, tro, so, zot

*) N. p. w wyrazie „piekarzom" pniem jest „piek", przyrostkiem rzeczo-

wnikowym „arz", kocówk „om" ; tak samo w wyTazie „niebezpieczestwem"

jest „niebez" zoon przybrank, „piek—piecz" pniem „estw" przyrostkiem zo-

onym, a »em" kocówk.



A
o, wo, go, cho, ko, kro, szo, szo, szno, o, no;

±;iizz:::£;:z ^j.r..^., ^ . &...., ^...
Y

&.r .

ciwo, ictwo, wnictwo, dztwo, bstwo, Islwo, mswo, siwo, psino,

rswo, ustwo; is, ywisi, czyst, fist, chist, yst; bów, ców, dót'J.

"7T
.gów, giew, chów. ckew, ków, kiew, ów, mów, pów, rów, drów, sów, ów.

2) Gdy do powyszych przyrostków dodamy kocówki, albo

bezporednio, albo za porednictwem innych przyrostków, otrzy-

mamy zakoczenia.

Kocówki pisze si zazwyczaj i czy z poprzedzajcemi je

spógoskami prawidowo, t. z. wedug prawide tworzenia wyra-

zów, odmiennie tylko pisze si kocówki ej, ach, ych, po t, ale

nie w zakoczeniu ystach, ystych, a nadto kocówka] ów, która

czy si, jak znak samogoski «:

ej, tej, ach, ych, ów. ców, iców, ców, rców, ców, bów, bron,

j- di
! ;' J> J' J ! j'

o

r _y y\ j<
dów, jów, jów, ów, ów, mów, nów, pów, rów, rzów, drów.

frow, przow, sow, zow, ów, wów, zów, gów, chów, kón?)

3) Kocówki powysze, jak i te, które pisze si prawidowo,
cz si z przyrostkami wymienionymi w 1. ustpie w taki spo-

*) Te same zgoski w rodku wjTazów wypisuje si skróconein ów u, (ust. 1.)

na kocu wyrazów nietylko w 2. przyp. 1. mu., ale i w 1. przyp. 1. p. w wyrazach
n. p. Kraków, oów, wypisuje si w dugie, natomiast nie uywa si tego du-
giego m w 2. przyp. 1. mu. rzeczowników, które w 1. przyp. 1. p. kocz, si na
owa, oico, n. p. mów, sów.



sób, iby znak przyrostka, mimo przydania kocówki, o ile mo-
noci zachowa swój charakterystyczny wygld, a zatem

:

L
Z ;"- S~~ ..../l. ...Z.-Z ./... /Jr

, / "-" Z 7 -y-~ ? Zr....Z7 Z..r ...

cie, cyc, cia, cya, cr/o, cyo, cia, cya, ci, cye, cm, ciel. cicj, ciem,

Z? ^ . z?........^. .,4. ~? z / / :z.., z£
ciami, cyami, ciach, cyach, ciom, cyom, ciowa, ciowo, cicjszyr

ciól, cioka; o, ocie, oci, oci, ociom, omi, ociami, ociach,

ostka, osikowa, ociowo, szo, szóci, szoci, szociom, szosciami,

zz^£^^
szociach, go, goci, gocia, gociom, gociami, gociach, ko, koci,

7^:z:z^;:zzz::;zzzjqzz::l^^

koci, kociom, kociami, kociach*); siwo, stwa- stwti, stwem,

stwie, stw, stwom, stwami, stwach, stwowa, stwowo, stwowego;

^ZZY^Z^ZjlZZ^ZZzZ^ZZ^Z:^
ysty, ysta, yste, ystego, ystej, ystemtt. ysiym, yslymi, yst,.

yci, ycie, yst, ystom, ystawti, ystych, ystach, ystóm, ysto;

6m, ówka, ó-wce, owita, rowka, równa, cówka, kówka, kiewka;

*) Naley odróni powysze zakoczenia od rzeczowników o, go,
Tco^ które pisze si prawidowo:

zj^zdz;z:z
o, go, ko.



-z^^:::::^£.

nieme, Mieniem, mienia , nicniu^ nieniom v nieniami, nieniach;

4) W zakoczeniach obcych nm, us, usz, wypisuje si za-

zwyczaj u znakiem alfabetowym, zgosk tyz w zakoczeniach

tyzm, tyzowa, tyznje zastpuje si kocowem c, a zatem z w tych

przypadkach, jak i w zakoczeniu izm zastpuje si znakiem s.

Wyrazy obce logia i graf, które mona uwaa na równi

z zakoczeniami wypisuje si: pierwsze z opuszczeniem g, drugie

samem f:

*k- fc*L J^L..-,-. __ /,
zzz::::::^lzzi2::zzz

rów, tyzm, izowal, isuje, tyzowat, tyznje, logia, gogia, logiczny,

logika, graf, grafowa, grafia, graficzny.

5) Jeeli wyraz ma przyrostek zoony, wtedy ostatnia cz
przyrostka zoonego, dodana do pnia, wystarcza nieraz do odczy-

tania caego wyrazu; równie mona czasem opuci przyrostek

w wyrazie i przyczy kocówk do pnia. Z tego powodu opu-

szcza si z reguy (pod warunkiem jednak, e nie powstanie

dwuznaczno)

:

k w zakoczeniach przymiotników kiego, kiemu i t. d.

« w zakoczeniach przymiotników i imiesowów nego, nemu
i t. d., niczy i rzeczowników nik, aniu, no, nita,

w w zakoczeniach przymiotników wego, wemu i t d. , wny,

wski, ymisty, rzeczowników omie, owi, owttia, wicz, wica, wstwo,

wisko i imiesowów wszy,

l w zakoczeniach imiesowów szy,

ej i niej w stopniu wyszym i najwyszym przymiotników

ejszy, niejszy,

wa, wit, wi w zakoczeniach czasowników i przymiotników

owa, ywaó, walem, wuje, winie, waty, wity, wany, jeli przed

w jest o oznaczone, a i w dó wypisane; jeli jednak o lub i po

/ si opuci, wtedy wa naley wypisa,

wn w zakoczeniach wnik, wniczy, "wniclwo,

w zakoczeniach czasowników my, cie, a czsto take
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j w zakoczeniach czasowników aj, uj, ajc, uj. W takim

Tazie przez opuszczenie j powstaje zbieg dwóch samogosek, przyczem

jeli mona uywa si p o d w ó j n y c h symbolów jc, « (zgru-

bienie—wyokrglenie i znienie—wyokrglenie), jeli za nie mona
uy znienia, w takim razie wypisuje si _/'. a a i u si opuszcza,

la i ty przed zakoczeniami cya, tor, tara,

Zakoczenia tcz, tycz, tacz, telycz, tatycz wypisuje si samem ycz.

Wyej wymienione spógoski k, n, w opuszcza si w przy-

miotnikach tylko wtedy, gdy po nich nastpuje spógoskowa ko-
cówka, n. p. ego, emu, ych, ej, em, ym, ymi; przy kocówkach

samogoskowych y, i, a, e, naley k, n, w wypisywa. W rze-

czownikach i czasownikach jest wiksza swoboda skracania.

Przykady.

Stacie : staniecie, bocie : boicie : bójcie, dajecie, uczuciem, braciom,

j^:
brami, Zbawiciel, chrobro, mioci,staroci,mdrociom, litociwa,

nagoci, kruchoci, przykrociom, wyszo, wieo, dziedzictwo.

niedbalstwa, pastwem, chopstwu, w tokarstwie, wieczysty: czysty,

:J>,.. eT c/'
T y**''^' jf>e.

artystów, placówka : placów, krzyówka : krzyów, zotówka : splotów,

w robotach, gitycli, wiekuistych, wielka, miako, pen, burzliw,

wiejskich, brudnymi, wawemu , ókiewskich, mieszczanin, równik t

tJn - — -^----^-
Cr <?</ .dno, krnbrno, najmniejszy ,

przygotowuj, pracowity,



2^:
zabilimy, przybudowalicie, oddaj, obradujc, komenderujcy,

szacuj, bankowi (przym.) : bankowi (rzecz.), niemiecki : niemieckiego.

Znaczniki.

Prawem, prawd, prawdziwie, sposób, dobrodziejstwa, potrzeb,

&i.. 9JJ...I jsg. /2 : /
_

"y uHd?. t^ci^ ....<£X}^s. ...7^..

kadem, swoich, swemu, okazaych, okazalsz, poka, inni,

sprawiedliwego, sprawiedliwemu, sprawiedliwo, wszego, zwyczajni,

drugiemu, równa, blizko, czemkolwiek , takiemy, ebymy, przed sob,

A d -A fi JL - : •

...Z
,

/.. Z. *£.., vZ, \.y .A_ <*/.._

y _y^
tamta, tych, witych, na tych, o tych, razem, wedug, naprzód,

::::::^z~::n^zz2r..^7 a~:~™zz^~™~.z.i^z
w obce, w obecnoci, albo, nieli, znów, byle, byleby, naby, odbywa,=^ Cd?-

me mogc, pomyle.

wiczenie w czytaniu.

Rzeczowniki,

a) Rodzaju mskiego:

' /,/ / /rJr j-P « ,-



~&^;^Z^;£Z]^^^.., tocz, cz :I^j^:^j^:«lZZl""

b) Rodzaju eskiego:

£&pca, wicaC£C3Zt

uJ/ f ' '
T ^ /J

C$g:f owniail^Ó^: ina,nina .Z$pkiC^ izna '.^JsL^

,...osc,no$c, wnosc, wosc,owosc:

rz £&

/
oc, esc :..

b) Rodzaju nijakiego:



Z^C nienie;^:£Z^^^
.,^r/^j^/i /-

sttro, wstwo, estwo, ctwo, nictwo, dztwo :..Xi^?.j^^...LZ^Z.y/.,0.../g.^i/.7 .

izzl-

cya, tacya, izacya, tyacya, fikacya, izowa, tyzowa, cyjny :2%2!ffip

izm, nizm, tyzmri^CSZ?^^

^^E^..us,uSz,am:±^n^

;. fet, tetowy, tecki-.^^.
/

___

iyjay'ru^^'
r2^]^EZ^i^7cIC!!ii.

ke%?< y_ ya.tya,

tator, orskii^^j^^JZ^^JZy.. ai'^^^Z'2^. tyw, tywa, tywny,

ty*no,tywowa:Z2ffis32/^
/£.



ent, menf: ..iCou&l CZ.S^Lans, enKd&^&fy^

'"^?2ij-..ura, tura, tytura "&>^&G£fói^^

r.y(2Z....'^y!^ logika, logiczny, gogia, gogi-

...Z...

7Z52ZTka,gogiczny £/.
y
i^Z^./ZxI/C^). r.j*zMx^^..ja**^p*.u...-..7Myi^*<j

G.."^ZLJ^jCjSO^.i(jS^^..graf, grafia, graficzny, gratowa, gratuje

Przymiotniki.

ty, nik, niczy, nictwo -. ..j£rssJr ,

.Otti^0^
7
J2^

r̂2^ j^.
ys&:<y... wy, awy, iwy,

owy, owny, owni*^3%$^!%%^^

(a/ffi^fc^.^
ty, owaty, owity, owicie:

a./^CZiiil^../2^isty,isto, istny, icie \.^^^..C^fj
/̂
.2/j^uLE^

^t^S*^^ tycz,tatycz, tetycz,



arycz, torycz,styczny, isfyczny:'.-.c

/...?.u.r ..i>..:Jjy
Urt:..rA.r ..J?.....z. szy, ejszy. niojszy.a.U

ch, c/a/, cioka, cielski, cielswo -Z&jKltT

.„////jf y/fi/ />a % y./o^£^/r

wszy, tsxy..'Ci-^

n^^-zi^&c my, doii^^^i^st:

^/afóWfois^^sd/<Z)^,^





y-TiSw-, 2C^^/l
t

wiczenie w pisaniu.

Rzeczowniki.

a) Rodzaju mskiego:
k: Krakowiak, gobkom, kapeluszykiem, w poycaunkach ; anin:

JMahometa(n)in, poga(n)inem, dworza(n)ina ; wicz: Szaszkie(w)icz

,

Rawicz; ów: bawochwalców, zdrajców, woniców, pow-^staców,

siostrzeców, starców, rylców, Nowosilców, koców, rodziców,

policzków, wynalazków, ka*ft(a)ników, braciszków, Michasiów,

rachunków, pancerzów, krzyków, Kijów; omie, owi: IrIandczyko(w)i,

rybako(w)i, anioo(w)ie, Serbowie.

b) Rodzaju eskiego:
ba: sdzianka, choranki, Sapieance, trumienk, ciotko, rczk,

wymówki, szklanek, poziomkom, przekupkami, w zasadzkach
;
ja :

Koomyja, dziewoi, Achai, szczeuj, tuj; nia yni: papiernia,

cuk(ie)rnia, wyroczni, spiarni, cegielnie, sypialniom, w pralniach,

**• stajnia, pustynia, ciotunia, gospodyni, sprawczyni; ica, wica:

Krynica, slueb(n)icy, grzesznic, kotwic; tach: kohortach, are-

sztach, cieltach ; tce -. furtce, kurtce, armatce ; ówka, ówna : cu-

krówka, gwintówki, majówce, czerwcówka, kontuszówka, genera-

tówna, dyrektorówna, Anczycówna, Ankwiczówna; ownia: szyn-

kownia, wozownia; ina\ Mina: dziecina, imieniny, lata(n)ina, du-

banina ; izna : robocizna , twardzizn , bielizn , w paszczynie

,

paszczyznami: o, co, owo, noó, wno: akuratno, by-

stro, Iiytoci, tajem(n)iczo, chyo, cierpkoci, mskoci,
wielomowno

,
przyt(o)m(n)o , nikczem(n)o , wierzyt(e)l(n)o

,

grunt(o)wno, elektrycz(n)o, obely(w)o, niegodzi(w)o , za-

pobiegl(iw)o , tkl(iw)o, szczl(iw)o , mie(j)sc(ow)o.

c) Rodzaju nijakiego:

e, o, wo : soce, serca , miejscom , dzieami , wiosach , dzise

,

w przdziwie, warzywa, ogniw; ko, isko, ivisko: nasionko, cielt-

kiem, w serduszku, mro(w)isko, biczyska, toporzysku, wykopa-
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liskami, w targo(w)iskach, pomie(w)isko ; . do : jado, rzemiosa

sioda, sadem, powida; : ciel, koci, dziewczcia, jagnicia,

rebiciem, wymiona, niemowlta, niebot;, nienie: targnienie,

spenienia , w przemienieniu , we wspomnieniach ; stwo , estwo

,

ctwo, nictwo, dziwo, wstwo: gupstwo, macierzy()stwa, starsze-

stwu
,

pija()stwem , w rodze()stwie , mae()stw , ksistwom ,

probostwami, w gospodarstwach, mstwu, bra(c)two, burmistrzo(w)-

stwo, dziedzi(c)two, gadulstwo, pta(c)two.

d) Rzeczowniki obce:

cya, izacya, fikacya, izowa, cyjny : lokacya, ignorancyi, instytu-

cy, oracy, abnegacye, ambicyom, w atrakcyach, awizacya. centra-

izacya, definicya, determinacya,detronizo(wa), indemnizay(j)ny,

rektyfikacya, tryangulacya , Chorwacya, Galicya, Móguncya.; imr

niznt, tyzm; antropomDrfizm, ateizmu, egoizmowi, kry(ty)cyzmem,

paroksyzm, re(a)lizm, ostracyzm, kosmopolityzm, moderantyzm ,.

reumatyzm
;_

yst, yst: formalistyka, lognionista, mater(y)alisty,.

pianicie, pianistka, seminarzyst, statyst, statystyka, soc(y' alici,,

dyurnistów ; us, usz, um : Bachus, malus, Kajus, akc(y)onaryusz,

minimum, gimnazyurn, liceum; tel: kwartet, pasztet
;
ya, tya: ana-

tomii, epidemi, epilepsy, antypatya, Karynty, apaty ; ion : mi-

lion, synedrion, grafion; or, tor, tator: poseor, aktor, audytor,.

Kunk(t)ator, kolatorski ; a : arbitra, szanta ; tyw, tywa, tywnyr
ywno, tywowa: akuzatiwus, alternatywa, fakultatywny, relatyw-

no, umotywowanie ; ent, ment : abonent, agentów, klienci, w pa-

cyentach, momentalnie, inteligentny; ans, ens: mezalians, konwe-

nanse, bezsensowny; tura, tytura: karykatura, kreatury, literatu-

rze, makulatur, sygnaturka, tonsur, inwes(ty)tura; logia, logiczny:.

antropologi, mitologi, mineralogiczny, psychologicznie, teologia,

metodologia; graf, graficzny, grafowa, grafuje: cyrograf, geo-

grafia,' stenograficzny, telegrafowa, kaligrafuje.

Przymiotniki

:

ny, nik, niczy, nictwo: strawny, szumna, zgubne, gronego, wo-
nemu, karkoomn, kocielnym, dumni, aosnych, czenik, skar-

bnik, patniczy, przyrodniczy, zwierzchnictwo ; ki, cki, wski : Ko-

walski, morska, chopskie, babskiego, saskiemu, ruskiej, wosk,
zaporoskim, papiezcy, mskich, niemiecki, szkocki, morawski, kró-

lewskim"," krakowskich, Zakrzewscy ; wy, awy, . iwy, owy, onmy,

ownik: gorczkowy, Michaowa, hetmanowej, bratow, dbrow^
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CZ II.

Zawierajca: „Znaczniki i stae skrócenia" jakote „Skracanie zda"
bdzie gotowa w cigu przyszego roku 1909.

NAKADEM AUTORA.

Czcionkami drukarni Józefa Styfiego w Przemylu.

Cynkografia M. Hegediisa we Lwow-e.*
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